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اهداف و حوزه فعالیت نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران

نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران فصلنامــه رســمی انجمــن علمــی متخصصیــن زنــان و مامائــی ایــران مــی باشــد. ایــن نشــریه مقــاالت و مطالــب 

علمــی؛ پژوهشــی؛ تجــارب واندیشــه هــای متخصصیــن زنــان و مامائــی و رشــته هــای وابســته  سراســر کشــوررا منتشــر مــی نمایــد. نشــریه تحــت نظرهیئــت 

تحریریــه و هیئــت مشــاورین علمــی اداره مــی شــود. درحــال حاضــر نشــریه دارای بخــش هــای : مقــاالت مــروری؛ مقــاالت پژوهشــی؛ گــزارش مــوارد جالــب و 

آموزنــده؛ نقــد مقــاالت ؛ پژوهــش در زنــان ومامائــی؛ نامــه بــه ســردبیر؛ و برنامــه خودآمــوزی مــدون مــی باشــد.

مقــاالت و مطالــب دریافــت شــده توســط گروهــی از مطلــع تریــن و مجــرب تریــن  متخصصیــن رشــته هــای مختلــف از همــه  انجمــن هــای علمــی؛ دانشــگاه 

هــا و مراکــز علمــی کشــور؛ بررســی گردیــده و پــس از طــی مراحــل داوری و امــور فنــی در اولیــن شــماره بــه چــاپ مــی رســند. همچنیــن در مــورد معضــات 

مهــم و مبتــا بــه کشــور، مقــاالت آموزشــی و مــروری بــه درخواســت هیئــت تحریریــه توســط دانشــمندان و اســاتید فــن تهیــه وبــه چــاپ مــی رســند.

نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران در پــی کســب امتیــاز علمــی پــژو هشــی از کمیســیون نشــریات علــوم پزشــکی کشــور؛ بــه معاونــت پژوهشــی وزارت 

بهداشــت درمــان وآمــوزش پزشــکی مــی باشــد و در حــال حاضــر در 4 مجلــه در ســال بــه صــورت فصلنامــه بــه چــاپ مــی رســد.

ضوابط پذیرش و راهنمای نگارش مقاالت 

ماحظات اخاقی در مورد منع انتشار دوباره یک مطلب 

نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی  ایــران از پذیــرش مقاالتــی کــه در ســایر مجــات پزشــکی داخلــی چــاپ ویــا بــرای انتشــار پذیرفتــه و ارائــه شــده باشــند؛ 

معــذور اســت؛ بــه جــز در مــوارد زیــر کــه پذیــرش نســخه کامــل مقالــه بامانــع مــی باشــد:

1- چکیده یا پوستر مقاله در یک همایش علمی ارائه شده باشد.

2- چکیــده مقالــه در مجموعــه  چکیــده مقــاالت یــک همایــش بــه چــاپ رســیده باشــد و مقالــه  کاملــی کــه ارســال مــی گــردد؛ از نظــر شــکل بنــدی؛ حجــم؛ 

تعــداد جــدول و نمودارهــا در حــد یــک مقالــه باشــد.

ــه از ناشــر  ــان غیــر فارســی؛ در نشــریات خــارج از کشــور منتشــر شــده باشــد. در ایــن مــوارد ارجــح اســت کــه مجــوز چــاپ مجــدد مقال ــه زب ــه ب 3- مقال

گرفتــه شــود.

در تمامــی مــوارد فــوق الزم اســت مولــف مراتــب را بــه همــراه تصویــر خاصــه  مقالــه؛ پوســتر و یــا مقالــه بــه زبــان دیگــر طــی نامــه ای بــرای ســردبیر نشــریه 

تخصصــی زنــان و مامایــی  ایــران ارســال نمایــد.

نحوه داوری

مقــاالت در اولیــن جلســه توســط هیئــت تحریریــه بــه صــورت عمومــی بررســی شــده؛ چنانچــه از نظــر محتــوی وســاختار؛ بــا ضوابــط نشــریه همخوانــی داشــته 

باشــد؛ بــرای داوری ارســال مــی گــردد. داوران از بیــن مجــرب تریــن و مطلــع تریــن متخصصیــن رشــته هــای تخصصــی مرتبــط انتخــاب مــی شــوند. نظریــات و 

اصاحــات درخواســت شــده توســط آنــان) در صورتیکــه مقالــه را قابــل چــاپ تشــخیص بدهنــد( بــه نویســنده  پاســخگو منعکــس مــی شــود. مؤلفیــن مــدت ده 

روز تــا دو هفتــه فرصــت خواهنــد داشــت کــه نســخه  اصــاح شــده را بــه دفتــر نشــریه ارســال نماینــد؛ تــا جهــت داوری نهایــی ارســال گردنــد. در مواقعــی کــه 

هیئــت تحریریــه صــاح بدانــد؛ پــس از موافقــت مؤلفیــن؛ جلســاتی بــا حضــور یــک تــا دو نفــر از اعضــای هیئــت تحریریــه و کارشــناس متدولــوژی تحقیــق وآمــار 

؛ جهــت برطــرف شــدن اشــکاالت مقالــه برگــزار خواهــد شــد. هیئــت تحریریــه در پذیــرش یــا رد مقــاالت آزاد اســت. در صــورت رد مقــاالت؛ کلیــه  مــدارک از 

جملــه اصــل مقالــه؛ تصاویــر؛ دیســک و ســی دی بایگانــی شــده و مســترد نخواهــد شــد.

رعایت حقوق بیماران و مالحظات اخلالقی

حفــظ اســرار بیمــاران، حقــی پذیرفتــه شــده اســت و نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران بــه رعایــت آن کامــا مصمــم مــی باشــد اطاعــات مربــوط بــه 

هویــت بیمــار نبایــد در متــن تصاویــر؛ شــجره نامــه و غیــره منعکــس گــردد؛ مگــر اینکــه ایــن اطاعــات بــرای هــدف علمی،کامــا ضــروری بــوده و در ایــن صــورت 

نیــز مــی بایــد بــه همــراه رضایــت نامــه آگاهانــه و کتبــی ارســال گــردد. جهــت اخــذ رضایــت نامــه؛ الزم اســت بیمــار مقالــه قابــل انتشــار و نســخه  اصلــی تصاویــر 

را رؤیــت نمایــد. در غیــر ایــن صــورت جزئیــات هویتــی حــذف شــوند.

در صورت نیاز به چاپ چهره؛ الزم است چشم ها به طور کامل با نوار سیاه رنگ پوشانده شود.
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اصــول اخاقــی رعایــت  Copyright در ارئــه اطاعــات از ســایر منابــع الزم االجــراء اســت؛ مثــا در زیرنویــس تصویــری کــه از یــک منبــع دیگــر برگرفتــه شــده؛ 
منبــع مــورد اســتفاده درج گــردد.

ضوابط پذیرش متن مقاله
ــه باشــد. ارســال ایــن  ــا امضــاء نویســنده پاســخگو  و همچنیــن امضــاء تمامــی مؤلفیــن مقال ــه ســردبیر ،ب ــا نامــه ای ب ــد همــراه ب ــه مــی بای ارســال مقال
تقاضانامــه بــه مفهــوم پذیــرش کلیــه  ضوابــط نشــریه تخصصــی زنــان و مامایــی ایــران و تفویــض کلیــه حقــوق نویســنده یــا نویســندگان بــه ناشــر اســت . 
وصــول مقالــه در اســرع وقــت بــه نویســند ه پاســخگو بــه آدرســی کــه درج نمــوده انــد اعــام خواهــد شــد. مقــاالت بایــد شــامل قســمت هــای زیــر باشــند:

1- صفحــه اول یــا صفحــه عنــوان مقالــه : شــامل عنــوان کامــل مقالــه؛ نــام کامــل مــؤ لفیــن ؛ درجــه و رتبــه تحصیلــی؛ اطاعــات علمــی و موقعیــت شــغلی 
مؤلفیــن ؛ بخش؛بیمارســتان ؛ دانشــکده ؛ دانشــگاه ؛ شــهر و یــا محــل اشــتغال مؤلــف یــا مؤلفیــن ؛ آدرس پســتی مؤلــف پاســخگو کــه بایــد در مکاتبــات مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد ؛ شــماره فاکــس و در صــورت امــکان آدرس پســت الکترونیــک مــی باشــد.
2-صفحه دوم یا صفحه چکیده : شامل چکیده و کلمات کلیدی

3-صفحه سوم یا صفحات متن : شامل مقدمه یا زمینه و هدف ؛مواد  و روش ها ؛ یافته ها ؛ بحث و نتیجه گیری 
4-تشکر و قدر دانی در صفحه یا صفحات مجزا

5-منابع در صفحه یا صفحات جداگانه
6-جدول یا جداول در صفحه یا صفحات جداگانه

7-صفحات مجزایی برای هر یک از نمودارها ؛ عکس ها و تصاویر
8-شرح نمودارها و تصاویر در صفحه جداگانه

ضوابط فنی مقاله
1 - تمامی متن مقاله به صورت یک خط در میان در برنامه Word تایپ شده و حداقل 2/5  سانتیمتر از هر دو طرف کاغذ فاصله داشته باشد.

2- شمار ه صفحه در گوشه خارجی پائین هر صفحه درج گردد.
3-هریک از تصاویر به تنهایی نباید از 25×20 سانتیمتر بزرگتر باشند. 

4- نسخه  اصلی به همراه سه نسخه  کپی ارسال گردند.
5- یک نسخه سی دی یا دیسکت مطالب نیز ارسال گردد

6- در مواقعــی کــه نمودارهایــی از برنامــه spss یــا Excel در متــن مقالــه در برنامــه Word کپــی وPaste  مــی شــوند Source اصلــی نمــودار بــه صــورت جداگانــه 
و مســتقل ارســال گــردد تــا بتــوان تغییــرات الزم را در آنهــا اعمــال نمــود.

7- توضیحــات جــداول ؛ نمودارهــا ؛ تصاویــر تمامــا بــه زبــان فارســی باشــد مطالــب داخــل جــداول ؛ نمودارهــا و توضیحــات خــود عکــس هــا و تصاویــر بــه 
زبــان فارســی باشــد .

عنوان مقاله 
بایــد در عیــن اختصــار گویــا باشــد. در سرتاســر عنــوان از کلمــات فارســی و یــا آوانویســی کلمــات غیــر فارســی اســتفاده شــود و از درج لغــات غیــر فارســی 

اکیــدا خــودداری گــردد. زیــر عنــوان بایــد اســم یــا اســامی کامــل مؤلــف یــا مؤلفیــن درج شــود. 
چکیده یک مقاله پژوهشی

کلیه مقاالت پژوهشی باید دارای چکیده به زبان فارسی و انگلیسی و سازمان یافته بین 250-400  کلمه باشند. 
اجزای چکیده سازمان یافته شامل 

• زمینه و هدف شامل تو ضیح سئوال اصلی و هدف از نگارش یا ارائه فرضیه است .
•مــواد و روش هــا : شــامل روش پژوهــش ؛ روش هــای آمــاری و ذکــر مشــخصات کامــل نمونــه هــای شــرکت کننــده از جملــه جمعیــت مــورد مطالعــه ؛ 

حجــم نمونــه و غیــره  اســت .
• یافته ها : شامل خا صه  اطاعات و داده های به دست آمده و  مهمترین یافته های پژوهشی است .

• نتیجه گیری : شامل خاصه ای از تفسیرو شرح یافته هاو ذکر نتیجه نهایی  تحقیق می باشد.
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)Case Report( چکیده یک مقاله گزارش مورد

باید کمتر از 100کلمه و شامل عناوین زیر باشد .

• زمینه یا سابقه : دلیل انتخاب مورد و هدف از مطالعه آنرا توضیح می دهد.

• مورد: شامل خاصه ای از یافته های بالینی ؛ یافته های غیر طبیعی آزمایشگاهی روش درمان و نتیجه حاصله از درمان می باشد.

• نتیجه گبری : شامل خاصه ای از یافته ها و کشفیات اصلی و علل منحصر به فرد بودن مورداست.

چکیده یک مقاله مروری 

باید سازمان یافته و از 300 کلمه تجاور نکند. چکیده سازمان یافته   یک مقاله مروری شامل عناوین زیر است .

•هدف : که شامل هدف و منظور از مرور مقاالت می باشد .

•منابع اطاعات یا داده ها : شامل ذکر منابع تحقیق است .

 •روش های انتخابی برای مطالعه: که شامل تعداد مطالعات انجام شده و معیارهای انتخاب  می باشد .

 • ترکیــب مطالــب و نتایــج : کــه شــامل جمــع بنــدی اطاعــات و ارتبــاط میــان جمــات و یکپارچگــی یافتــه هــا و نتایــج بــه دســت آمــده از مــرور مقــاالت 

اســت .

 نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری اولیه و کاربردهای بالینی از مطاللب ارائه شده در مقاله مورد نظر می باشد .

واژه های کلیدی 

3 تا 10 واژ ه کلیدی و مصطلح  باید استفاده شود ؛ برای این  منظور بهتر است از سر عناوین موضوعی پزشکی )Mesh( استفاده گردد. 

مقدمه ) زمینه و هدف( 

•   ایــن قســمت هــدف مقالــه را بیــان مــی کنــد و دلیــل منطقــی انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه را تشــریح نمــوده ؛ ســئوال مطــرح شــده و یــا فرضیــه را 

ــد . ــان می نمای ــل بی ــه تفصی ب

•   حجم مقدمه در مقایسه با بحث باید محدودتربوده به طوری که حداکثر در یک صفحه  A4  ارائه گردد.

•  در متن منابع مورد استفاده به ترتیب استناد شماره گذاری گردند .

مواد و روش ها 

• موضوعات مورد پژوهش )بیماران ؛ حیوانات آزمایشگاهی ( ذکر شوند . سن ؛ جنس و سایر خصوصیات نیزذکر شوند .

•این که چرا و چگونه مطالعه انجام شده است واضح باشد) مثا چرا از یک سن خاص استفاده شده و غیره ......(

. ) Who -Where – Why – Who – When _ How( رعایت شده باشد W W W W WH اصل• 

• نحو ه جمع آوری اطاعات به طور کامل شرح داده شود ) مثا نوع پرسشنامه استفاده شده یا منبع کسب اطاعات( 

• روش کار : تجهیــزات مــورد اســتفاده بــه طــور کامــل توضیــح داده شــوند )آدرس کارخانــه ســازنده ؛ غیــره .....( ؛ بــه طــوری کــه دیگــران قــادر باشــند مــورد 

مشــابهی را انجــام دهنــد.

• روش آمــاری بــه طــور کامــل توضیــح داده شــوند . صــرف اینکــه اطاعــات در برنامــه  آمــاری SPSS  و یــا مشــابه آن وارد و تحلیــل گردیــد. بــه هیــچ وجــه 

کافــی نیســت. پژوهشــگران بایــد مشــخص نماینــد بــا کدامیــک از روشــهای آمــاری ایــن برنامــه هــا و بــه چــه نحــو اســتفاده تمــوده انــد.

•در مورد روش هائی که کمتر رایج هستند بیشتر توضیح داده شود. دالیل موجهی برای استفاده از روش های جدید ارائه شود. 

ــه   ــدار مصــرف؛ روش مصــرف ؛ کارخان ــه اختصــار ؛ مق ــک ب ــام دارو ؛ خــواص فارماکولوژی ــح داده شــوند ) ن ــا توضی ــواد شــیمیایی دقیق ــا و م • همــه  داروه

ســازنده(.
اصول کاربرد آمار زیستی

 • روش های آماری با جزئیات کافی توصیف شوند . هر نوع برنامه  کامپیوتری مشخص شود.
) Pدر صورت امکان روش  مورد استفاده به صورت کاربردی و بالینی بیان شود و از نمادهای ریاضی استفاده نگردد ) مثا استفاده از مقادیر •

•عوارض درمان مشخص شوند.

• موارد خارج شده از آزمون با ذکر دلیل مشخص گردند. معیارهای ورود و خروج مواد به پژوهش مشخص شوند.
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• تصاویر؛ جداول و نمودارها بایدخود کفا ؛ دارای شماره ؛ عنوان کامل ؛ واضح و دارای زیر نویس باشند و نباید با دست کشیده شده باشند . درجداول هیچ خانه 
خالی نباید بدون توضیح باشد . تصاویرباید به حدی واضح باشند که یافته های اشاره شده در عنوان و یا متن مقاله قابل مشاهده باشند.

• استنباط معنی یک جدول یا شکل باید بدون رجوع به متن امکان پذیر باشد.
• جداول و اشکال باید قاعدتا یافته ها را به اختصار بیان کند.

• جداول باید به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شود.
• هر جدول باید یک عنوان در باالی جدول داشته باشد که موضوع جدول را توضیح دهد.

• اشکال باید به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شود .
• هر شکل یا نمودار باید یک عنوان در زیر شکل یا نمودار داشته باشد.

• جداول و اشکال می توانند در صفحات جداگانه چاپ شوند به شرطی که ترتیب ارجاع مشخص باشد .
بحث 

• در بحث روی جنبه های مهم و جدید مطالعه تاکید شود.
• داده ها یا دیگر موارد اراده شده در مقدمه یا یافته ها با جزئیات در قسمت بحث تکرار نشوند.

• مروری بر مقاالت در این بخش گنجانده شود.
• نتایج حاصله با اهداف مطالعه منطبق باشد، فرضیه های جدید را بیان کند و پیشنهاد داشته باشد .

• تعبیر و تفسیر خود را از قسمت یافنه ها توضیح دهد.
• یافته های بدست آمده با یافته های پیش بینی شده مقایسه شود.

نتیجه گیری: شامل نتیجه گیری نهایی باشد. 
تشکر و قدردانی: از کلیه کسانی که به صورت مادی و معنوی ) کمک فنی ؛ نوشتاری و غیره.....( . پژوهشگر رایاری کرده اند باید قدردانی شود.

فهرست عالئم و اختصارات 
 • از کلمات اختصاری استاندارد )مثل min؛ Sec  و غیره ....( به جای کلمات کامل استفاده شود.

•   تمام کلمات اختصاری غیر متعارف را زمانی که برای بار اول استفاده می شود بطور کامل آورده شود.
•  کلمات اختصاری زمانی بکار روند ؛ که حداقل 3 بار آن کلمه در متن تکرار شود ؛ به جز دو مورد ) درجه و درصد ( در مورد سایر موارد از سیستم متریک 

بین المللی مطابق قوانین و نکوور ) Vancouver( استفاده شود

یافته ها

• یافته هایی که شامل چند نکته اطاعاتی برای خواننده جهت ارزیابی تحقیق هستند؛ باید در جدول و نمودارها نشان داده شوند و خاصه آنها در متن توضیح 

داده شود .

• متن قسمت یافته ها باید مختصر و واضح باشد و برای خواننده ،چکیده ای از جداول و اشکال را بیان کند.. 

جداول ؛ نمودار و اشکال

• تمام جداول ؛ نمودارها و اشکال باید در یک چهار چوب منسجم مطابق با متن تنظیم شوند .

ضوابط ارجاع به مقاالت و کتابنامه 
کتابنامه 

در کتابنامه می توان از منابع زیر استفاده نمود:
•  مقاالت مجات       •  کتاب ها و دیگر منابع منوگراف       •  مطالب کنفرانس که به چاپ رسیده باشند     •  مطالب الکترونیک    •   پایان نامه 

مراجع باید به نظم و ترتیب متوالی به ترتیب حروف الفبا در متن شماره گذاری و در انتهای مقاله ذکر شوند. ضمنا مراجع فارسی باید در ابتدای لیست قرار گیرند 
عناوین مجات باید بر اساس اندکس مدیکوس خاصه شود. 

مراجعی که انتشار آنها در مجات پذیرفته شده اما هنوز به انتشار نرسیده اند ؛ باید با عنوان " زیر چاپ " نام برده شوند .
در تنظیم کتاب نامه ضوابط بین المللی نشریات پزشکی ؛ بیانیه ونکور ) Vancouver( و معاهده  تهران رعایت گردند.

•  در خاتمه متذکر می گردد مسئولیت صحت محتوای علمی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
•5 نسخه از نشریه حاوی مقاله جهت نویسنده یا نویسندگان ارسال خواهد شد.
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عفونت کرونــا ویــروس )COVID-19 (در بارداری، 
اطالعــات مربوط بــه پرســنل کادر درمان

RCOG نسخه 4.1: منتشر شده 26 مارس 2020 راهنمای

مترجمین:
دکتــر مریــم احمــدی، متخصــص زنــان و زایمــان پریناتالوژیســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ن ا تهر
دکتــر ترانــه اربــاب زاده، متخصــص زنــان و زایمــان پریناتالوژیســت، دانشــگاه علــوم 

ــران ــکی ته پزش
ــن  ــط بی ــئول رواب ــت، مس ــان پریناتالوژیس ــان و زایم ــص زن ــری، متخص ــولماز پی ــر س دکت

ــران ــی ای ــان و مامای ــن زن ــن متخصصی ــل انجم المل
دکتــر زهــره ســاالری، متخصــص زنــان و زایمــان پریناتالوژیســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ن ا تهر

ویراستاران: 
ــن  ــط بی ــئول رواب ــت، مس ــان پریناتالوژیس ــان و زایم ــص زن ــری، متخص ــولماز پی ــر س دکت

ــران ــی ای ــان و مامای ــن زن ــن متخصصی ــل انجم المل
دکتــر مریــم نــورزاده، متخصــص زنــان و زایمــان پریناتالوژیســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ن ا تهر
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1. مقدمه
ــا  ــرای کادر درمــان بریتانی ــوان منبعــی ب ــه عن ــر ب توصیه هــای زی
برپایــه ترکیبــی از شــواهد موجــود، کارکــرد مناســب و توصیــه 
متخصصیــن ارائــه شــده اســت. اولویت هــا، کاهــش انتقــال 
COVID-19بــه زنــان بــاردار و ارائــه مراقبــت ایمــن بــه 
 COVID-19 ــده ــد ش ــکوک / تایی ــاری مش ــان دارای بیم زن
ــرعت در  ــت بس ــه وضعی ــید ک ــته باش ــه داش ــاً توج ــت. لطف اس
ــه  ــت ک ــا اس ــند پوی ــک س ــا ی ــن راهنم ــت و ای ــر اس ــال تغیی ح
ــد در دســترس  ــی کــه اطالعــات جدی ممکــن اســت در صورت
قرارگیــرد بروزرســانی شــود. بنابرایــن پیشــنهاد می کنیــم بــرای 
ــد. ــد کنی ــه بازدی ــن صفح ــب از ای ــور مرت ــه ط ــانی ها ب بروزرس

در تاریــخ 20 مــارچ 2020 سیســتم مراقبــت مامایــی بریتانیــا 

یــک سیســتم رجیســتری بــرای زنــان بــاردار مبتــال بــه عفونــت 
COVID-19کــه در بیمارســتان بســتری میشــوند ایجــاد کرد. 
ــم  ــی منظ ــت بررس ــا تح ــن راهنم ــد، ای ــواهد جدی ــور ش ــا ظه ب
ــه پیشــنهاد مطالــب بیشــتر  قــرار خواهــد گرفــت. اگــر تمایــل ب
بــرای پوشــش دادن در ایــن راهنمــا، هرگونــه توضیــح الزم 
COVID-19@ ــه ــاً ب ــد لطف ــد داری ــت مدارکــی جدی ــا ثب ی

ــا  ــا توجــه داشــته باشــید، م ــد. لطف ــل بزنی rcog.org.uk ایمی

نمی توانیــم توصیه هــای بالینــی خــاص فــردی یــا اطالعــات 
ــق ایــن آدرس  ــه نیازهــای خــاص ســازمانی را از طری ــوط ب مرب

ــم. ــه دهی ــل ارائ ایمی

1.1 ویروس
از  نوعــی   )SARS-COV-2( جدیــد  ویــروس  کرونــا 
 COVID-19 ــث ــه باع ــت ک ــکل اس ــی ش ــهای تاج ویروس
ــد.  ــایی ش ــن شناس ــان چی ــهر ووه ــار در ش ــن ب ــود، اولی می ش
ــرماخوردگی  ــامل س ــروس ش ــا وی ــای کورون ــایر عفونت ه س
ســندرم   ،)HKU1 و   HCoV 229E، NL63 ، OC43(
شــدید  ســندرم  و   )MERS-CoV( خاورمیانــه  تنفســی 

می باشــد.  )SARS-CoV( حــاد  تنفســی 

1.2  اپیدمیولوژی
بــه نظــر می رســد ویــروس در اواخــر ســال 2019 از اســتان 
ــور  ــان کش ــت. از آن زم ــه اس ــمه گرفت ــن سرچش ــی در چی هوب
ــده  ــی مان ــوده باق ــراد آل ــداد اف ــترین تع ــا بیش ــان ب ــن همچن چی
ــا کشــوری اســت کــه در حــال حاضــر  ــا، ایتالی اســت. در اروپ
بیشــترین مبتــال را دارد. ایــن وضعیــت بــه طــور طبیعــی بــه 
ــا  ــن توصیه ه ــرای به روزتری ــت و ب ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح س
ــا مرکــز بهداشــت محــل زندگــی خــود مشــاوره کنیــد.  لطفــا ب
محفاظــت بهداشــتی یــک موضــوع جداگانــه اســت و لینکهایــی 
بــا راهنماهــای محلــی بــرای انگلیــس، ولــز، اســکاتلند و ایرلنــد 
 )PHE( شــمالی در دســترس اســت. بهداشــت عمومی انگلیس
و محافظــت از ســالمت اســکاتلند )HPS( در ایــن ســند مــورد 

اســتناد قــرار گرفتــه انــد؛ راهنماهــای مخصــوص مناطــق دیگــر 
انگلســتان بــه محــض تهیــه به روزرســانی خواهنــد شــد. در زمــان 
نوشــتن ایــن مطلــب،  ســازمان بهداشــت عمومــی ولــز بــه همــراه 
ــس در حــال یکســان کــردن  ــی انگلی ســازمان بهداشــت عموم
تعریــف، ارزیابــی، پیشــگیری از عفونــت و کنتــرل و آزمایــش 
ــا را  ــن راهنم ــز ای ــا نی ــد، م ــر کن ــوارد تغیی ــن م ــر ای ــتند. اگ هس

ــه روز رســانی خواهیــم کــرد. ب
بــه نظــر نمی رســد زنــان بــاردار بیشــتر مســتعد پیامدهــای 
عفونــت بــا COVID-19 نســبت بــه جمعیــت عمومــی باشــند. 
داده هــا محــدود هســتند امــا در مــورد زنــان بــاردار بایــد توجــه 
ویــژه ای بــه بیماریهــای همزمــان شــود کــه می تواننــد عفونــت بــا 
ــا وقتــی کــه شــواهد شــفاف تر فراهــم  COVID-19 باشــد ت
ــاردار  ــان ب ــری در زن ــرگ و می ــچ م شــود. در حــال حاضــر هی

گــزارش نشــده اســت.
1.3  انتقال

بیشــتر مــوارد COVID-19 در ســطح جهــان شــواهدی از 
ــور از ترشــحات  ــه وف ــروس ب ــه انســان دارد. وی ــال انســان ب انتق
تنفســی، فومیــت )fomite( یــا مدفــوع قابــل جــدا کــردن 
اســت. بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی توصیــه می شــود 
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 )IPC( کــه اقدامــات ســختگیرانه پیشــگیری و کنتــرل عفونــت
دســتورالعمل های  در  مربوطــه  راهنمــای  دهنــد؛  انجــام  را 

ــت. ــترس اس ــی در دس ــت محل ــز بهداش ــت مرک محفاظ
بنظــر نمیرســد کــه زنــان بــاردار در معــرض ابتــالی بیشــتری بــه 
ایــن عفونــت نســبت بــه کل جمعیــت باشــند. بطــور کلــی خــود 
بــارداری سیســتم ایمنــی بــدن و و پاســخ بــه عفونتهای ویروســی 
را تغییــر میدهــد کــه گاهــی میتوانــد منجــر بــه عالیــم شــدیدتر 
شــود و ایــن امــر در مــورد COVID-19 هــم صــادق اســت.

ــا  ــل ی ــن قب ــه جنی ــاد رب ــال از م ــودی )انتق ــال عم ــورد انتق در م
حیــن تولــد( گزارشــات مــوردی از چیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت کــه شــواهدی بنفــع ایــن امــر وجــود نــدارد.)6-1( اجمــاع 
ــن  ــرار گرفت ــر اســت کــه احتمــال ق ــن ام ــر ای ــن ب نظــر متبحری

جنیــن در طــی بــارداری در معــرض عفونــت انــدک اســت.در 
یــک case series منتشــر شــده توســط Chen و همــکاران، 
ــواب های  ــاف، س ــون بندن ــک، خ ــع آمنیوتی ــای مای ــه ه نمون
 COVID-19 حلــق نــوزادی و شــیرمادر را از مــادران آلــوده
آزمایــش کردنــد و همــه نمونه هــا از نظــر ویــروس منفــی 
بودند.)1(عــالوه بــر ایــن، در مقالــه دیگــری توســط Chen و 
همــکاران، ســه جفــت از مــادران آلــوده را نمونه بــرداری کــرده 
ــی  ــک بررس ــد.)7( در ی ــی ش ــروس منف ــرای وی ــش ب و آزمای
ــادران  ــده از م ــد ش ــوزاد متول ــه ن ــم س ــان تی ــط هم ــورد توس م

عالمتــدار از نظــر کوروناویــروس بررســی شــدند و هیچکــدام 
ــی در  ــچ مدرک ــر هی ــال حاض ــتند.)2 (درح ــت نداش ــت مثب تس
ــروس در ترشــحات دســتگاه تناســلی وجــود  ــورد وجــود وی م

ــدارد.)6( ن

تأثیر بر مادر/عالئم
ــدون  ــراد ب ــی اف ــه گروه ــود دارد ک ــی وج ــواهد روزافزون ش
عالمــت یــا دارای عالیــم بســیار خفیــف میتواننــد در میــان 
جمعیــت کلــی وجــود داشــته باشــند و ناقــل ویــروس باشــند هــر 
ــان  چنــد میــزان شــیوع ایــن امــر مشــخص نیســت. اکثریــت زن

فقــط عالئــم ســرماخوردگی و آنفوالنــزا خفیــف یــا متوســط را 
ــه می کننــد. ســرفه، تــب و کوتــاه شــدن تنفــس از دیگــر  تجرب

ــط اســت.  ــم مرتب عالئ
ــاردار  ــان ب ــه زن ــت در حالیک ــده اس ــن ش ــه روش ــت ک مدتهاس
ــی  ــاری ویروس ــه بیم ــال ب ــتر ابت ــر بیش ــرض خط ــا در مع لزوم
قــرار ندارنــد، تغییــرات سیســتم ایمنــی میتوانــد منجــر بــه عالیــم 
شــدیدتر بیمــاری شــود. ایــن امــر بخصــوص در اواخــر بــارداری 
ــی  ــی و هیپوکس ــل پنومون ــدیدتر مث ــم ش ــت. عالی ــادق اس ص
شــدید در مــوارد بســیاری در بیمــاری COVID-19 در افــراد 
مســن، دارای ضعــف اینمنــی و بیماریهــای مزمــن مثــل دیابــت، 
ــن  ــت.)8( ای ــده اس ــر ش ــه ذک ــن ری ــای مزم ــر و بیماریه کنس
عالیــم ممکــن اســت در زنــان حاملــه هــم رخ بدهــد و بنابرایــن 

ــال  ــا اینح ــردد. ب ــان گ ــده  درم ــخیص داده ش ــت تش ــد بدق بای
خطــر مطلــق پاییــن اســت.

در حــال حاضرتنهــا یــک گــزارش مــوردی منتشــر شــده از یک 
زن مبتــال بــهCOVID-19  وجــود دارد در ســن حاملگــی 34 
هفتــه در بیمارســتان بســتری شــد و بــه علــت جنیــن مــرده تحــت 
ســزارین اورژانســی  قــرار گرفــت و بــا نارســایی مولتــی ارگان و 
ســندرم دیســترس تنفســی حــاد در ICU بســتری شــد و نیــاز بــه 
اکسیژناســیون غشــایی خــارج بدنــی )ECMO( پیدا کــرد.)9( 

تــا کنــون هیــچ مرگــی در زنــان بــاردار گــزارش نشــده اســت.

ــف و  ــان مختل ــی در زن ــت ویروس ــه عفون ــراد ب ــخهای اف پاس
ــال  ــا اینح ــت. ب ــاوت اس ــف، متف ــهای مختل ــه ویروس ــبت ب نس
ــارداری یــک مثــال خــوب بــرای مقایســه اســت:  ــزا در ب انفلوان
ــدید در  ــاری ش ــزان بیم ــه می ــد ک ــان میده ــترالیا نش ــای اس دیت
اواخــر بــارداری نســبت بــه اوایــل آن بیشــتر اســت.)9( در ســایر 
انــواع عفونــت ویروســی )SARS. MERS(، بنظــر میرســد 
کــه خطــرات مــادری در ســه ماهــه آخــر افزایــش مــی یابــد. در 
حداقــل یــک مطالعــه افزایــش خطــر زایمــان زودرس بدالیــل 
بیمــاری طبــی مــادر بعــد از 28 هفتــه بــارداری وجــود داشــت.

)11(
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1.4   اثرات جنینی
خطــر  افزایــش  از  حاکــی  داده ای  هیــچ  حاضــر  حــال  در 
ســقط جنیــن یــا از بیــن رفتــن زودرس بــارداری در رابطــه 
بــا COVID-19 وجــود نــدارد. گزارش هــای مــوردی از 
مطالعــات اوایــل بــارداری بــا SARS و MERS ارتبــاط 
قانــع کننــد ه ای بیــن عفونــت و افزایــش خطــر ســقط جنیــن یــا 
از دســت دادن ســه ماهــه دوم جنیــن را نشــان نمــی دهــد.)12(

از آنجــا کــه هیــچ مدرکــی در مــورد عفونــت داخــل رحمــی 
جنیــن بــا COVID-19 وجــود نــدارد، بنابرایــن در حــال 
حاضــر اثــرات مــادرزادی ویــروس بــر رشــد جنیــن غیرمحتمــل 
از  شــواهدی  حاضــر  حــال  در  می شــود.  گرفتــه  نظــر  در 

ــدارد. ــود ن ــروس وج ــودن وی ــک ب تراتوژنی
گزارش هایــی در مــورد زایمــان زودرس در زنــان مبتــال بــه 
COVID-19 وجــود دارد، امــا مشــخص نیســت کــه زایمــان 
زودرس همیشــه ایاتروژنیــک یــا بعضــا خودبخــودی بــوده 
ــادری  ــیون م ــا اندیکاس ــتر ب ــک بیش ــان ایاتروژنی ــت. زایم اس
ــک  ــل در ی ــه حداق ــود، اگرچ ــی ب ــت ویروس ــا عفون ــط ب مرتب
گــزارش شــواهدی از مخاطــره جنینــی و پارگــی زودرس قبــل 

از زایمــان کیســه آب )PPROM( وجــود دارد.)1(

ــرای  ــتی ب ــنل بهداش ــرای پرس ــی ب 2.  توصیه های
ــه ــان حامل ــا زن ــتراک گذاری ب اش

2.1 مشاوره عمومی
ــما  ــه ش ــر اینک ــی ب ــر مبن ــن خب ــاردار، ای ــک زن ب ــوان ی ــه عن ب
ــارس در  ــنبه 16 م ــا دوش ــکی بریتانی ــد پزش ــر ارش ــط مدی توس
“گــروه آســیب پذیــر” قــرار گرفتــه ایــد، ممکــن اســت باعــث 

ــی شــما شــود. نگران
مــا می خواهیــم مجــدداً تأکیــد کنیــم کــه طبــق شــواهدی 
ــد  ــن را ندارن ــال ای ــاردار احتم ــان ب ــته ایم زن ــون داش ــه تاکن ک
ــا  ــد. آنچــه م ــت را بیشــتر از جمعیــت عمومــی بگیرن کــه عفون
ــارداری  ــان، ب ــی از زن ــبت کم ــه در نس ــت ک ــن اس ــم ای می دانی

ــا عفونت هــای شــدید ویروســی  ــدن ب ــه ب ــد نحــوه مقابل می توان
ــن  ــا و متخصصی ــه ماماه ــت ک ــزی اس ــن چی ــد. ای ــر ده را تغیی
ــد  ــادت دارن ــند و ع ــت آن را می شناس ــان سالهاس ــان و زایم زن

ــد. ــه کنن ــا آن مقابل کــه ب
آنچــه منجــر بــه تصمیمــات مســئوالن شــده اســت لــزوم محدود 
ــه  ــت ب ــداد عفون ــر تع ــرا اگ ــت زی ــاری اس ــار بیم ــردن انتش ک
ســرعت افزایــش یابــد تعــداد عفونت هــای شــدید زنــان افزایــش 
می یابــد و ممکــن اســت جــان برخــی از زنــان بــاردار در معــرض 

خطــر قــرار گیــرد.
توصیه کلی ما این است که:

اگــر بــه COVID-19 مبتــال شــده باشــید، و هیــچ   •
عالمتــی نداریــد یــا بیمــاری خفیــف داریــد بــه احتمــال بیشــتر 

بهبــودی کامــل پیــدا خواهیــد کــرد.
اگــر بــروز عالئــم شــدیدتر شــده باشــد یــا بهبــودی   •
شــما بــه تأخیــر افتــاده اســت، ایــن ممکــن اســت نشــانه ایجــاد 
یــک عفونــت مهم تــر در قفســه ســینه باشــد کــه نیــاز بــه مراقبــت 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــان ای ــا همچن ــای م ــتر دارد، و توصیه ه بیش
احســاس می کنیــد عالئــم شــما رو بــه وخامــت اســت یــا بهتــر 
ــی  ــل زندگ ــادران در مح ــت م ــم مراقب ــا تی ــوراً ب ــد ف ــده بای نش
خــود ،و یــا شــماره تلفــن NHS 111 بــرای کســب اطالعــات 

ــد. ــاس بگیری ــاوره تم ــتر و مش بیش

2.2 توصیــه در مــورد رعایــت فاصلــه در اجتمــاع و 
جداســازی شــخصی

ــدود  ــات مح ــاس اطالع ــر اس ــا ب ــکی بریتانی ــد پزش ــر ارش مدی
مــا درحــال حاضــر در مــورد اثــر  COVID-19بــر بــارداری 
ــه رعایــت فاصلــه در  ــاردار ب ــان ب تصمیــم گرفتــه اســت کــه زن

ــا خطــر ابتــال را کاهــش دهنــد. ــد ت اجتمــاع توجــه کنن
کلیــه زنــان بــاردار صرفنظــر از ســن بــارداری بایــد راهنماهــای 
رعایــت فاصلــه در اجتمــاع موجــود در ســایت دولــت بریتانیــا را 

مطالعــه کننــد.
1) For all vulnerable people including pregnant women (13)
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2) For individuals and households of individuals with symp-

toms of new continuous cough or fever (14)

 COVID-19 شــما بایــد بخصوص از تمــاس با افــراد مبتال بــه
یــا افــراد عالمتــدار احتمالی اجتنــاب کنید.

زنــان بــاردار بــاالی 28 هفتــه بخصــوص بایــد بــه رعایــت فاصلــه 
در اجتمــاع و عــدم تمــاس بــا ســایرین توجــه ویــژه نشــان بدهند.

ــه  ــه هــای اختصاصــی در مــورد حاضــر شــدن ســر کار ب توصی
ــح داده شــده اســت. ــل در قســمت 6 توضی تفصی

ــا مراجعــات  2.3 توصیــه در مــورد وقتهــای قبلــی ی
فــوری شــما بــه درمانگاههــا و بیمارســتانها

ــی  اگــر در حــال حاضــر خــوب هســتید و در بارداری هــای قبل
خــود عارضــه ای نداشــته ایــد، توصیه هــای کاربــردی زیــر 

ــد باشــد: ممکــن اســت مفی
ــت  ــا ویزی ــونوگرافی ی ــده س ــای آین ــر در روزه اگ  •
ــرای مشــاوره و  ــا واحــد مــادران خــود ب روتیــن داریــد، لطفــاً ب
توافــق روی وقــت مراجعــه تمــاس بگیریــد. ممکــن اســت شــما 
هنــوز هــم نیــاز بــه مراجعــه حضــوری داشــته باشــید امــا زمــان 
مراجعــه ممکــن اســت بــه دلیــل جابجایــی پرســنل تغییــر کنــد.

اگــر در فاصلــه بیــن زمــان مراجعــات هســتید، لطفــاً   •
باشــید. بــاردار  مــادران  از  مراقبــت  تیــم  تمــاس  منتظــر 

اگــر بــه طــور مرتــب در جلســات بــارداری شــرکت می کنیــد، 
تیــم مــادران شــما بــا برنامه هایــی جهــت وقتهــای بعــدی، 

ــود. ــد ب ــاس خواه ــما در تم ــا ش ــت، ب ــه الزم اس هماطورک
ــر  ــر را در نظ ــوارد زی ــد م ــه باش ــر چ ــما ه ــردی ش ــرایط ف ش

بگیریــد:

اگــر هرگونــه نگرانــی داریــد، می توانید طبــق معمول   •
بــا تیــم مراقبــت از مــادران خــود تمــاس بگیریــد امــا لطفــاً توجــه 
داشــته باشــید ممکــن اســت بیــش از حــد معمــول طــول بکشــد 

ــد. ــه شــما پاســخ دهن ــا ب ت
ــارداری  ــا ب ــه ب ــوری در رابط ــکل ف ــک مش ــر ی اگ  •
خــود داریــد امــا بــه کرونــا ویــروس مربــوط نیســت، بــا شــماره 

تمــاس اضطــراری قبلــی تمــاس بگیریــد. لطفــا فقــط در صورت 
ــد. ــاس بگیری ــماره تم ــن ش ــا ای ــوری ب ــکل ف مش

ــا  ــد، ب ــروس را داری ــا وی ــاری کرون ــم بیم ــر عالئ اگ  •
ــرای  ــا ب ــد و آنه ــاس بگیری ــود تم ــادران خ ــت از م ــم مراقب تی
ــد: شــما  ــن میکنن ــان مناســبی را تعیی ــکان و زم ــت شــما م ویزی

نبایــد در یــک کلینیــک روتیــن حضــور پیــدا کنیــد.
ــه  از شــما خواســته می شــود تعــداد افــراد همــراه را ب  •
ــودکان  ــاوردن ک ــامل نی ــت ش ــن درخواس ــانید. ای ــل برس حداق

بــود. نیــز خواهــد  بــارداری  خــود در مالقات هــای 
ــای  ــداد ویزیته ــش تع ــه کاه ــاز ب ــت نی ــن اس ممک  •
شــما  قبــل از زایمــان باشــد. در ایــن بــاره بــا شــما تمــاس گرفتــه 
خواهــد شــد.  بــدون تاییــد تیــم مراقبــت از  مــادران خــود تعــداد 

ویزیت هــای خــود را کاهــش ندهیــد.
در ایــن زمــان، بســیار مهــم اســت کــه به تیــم مراقبــت از مــادران 
خــود کمــک کنیــد تــا از شــما مراقبــت کنــد. اگــر قبــاًل قــرار 
ــاده داشــته اید و از تمــاس  ــه تعویــق افت ــا ب مالقــات لغــو شــده ی
بعــدی خــود بــا تیــم زایمــان مطمئــن نیســتید، لطفــاً بــا اســتفاده 
ــع  ــان را مطل ــت ایش ــگام رزرو وق ــاس در هن ــماره های تم از ش

ســازید.

3.  توصیــه در مــورد کلیــه خدمــات مامایــی و 

زایمانــی در مراقبــت از زنــان بــاردار
ــری  ــت و بازنگ ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح ــه س ــی ب ــاع فعل اوض
ــر  ــال حاض ــت. درح ــروری اس ــاالً ض ــات احتم ــدد اطالع مج

مــوارد زیــر را توصیــه می کنیــم:
مراقبــت از زنــان بــاردار و پــس از زایمــان یــک   •
خدمــت اساســی اســت و بایــد در کنــار ســایر خدمــات ضروری 

شــود. برنامه ریــزی 
بــه خانمهــا توصیــه می شــود کــه مراقبت هــای روتیــن   •
قبــل از زایمــان را انجــام دهنــد، مگــر اینکــه آنهــا یــا ســایر افــراد 
خانــواده بــا عالئــم ســرفه جدیــد مــداوم یــا تــب روبــرو شــوند 
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کــه در ایــن صــورت واجــد شــرایط جداســازی شــخصی طبــق 
ــود.)14( ــد ب ــه خواهن ــای مربوط راهنم

ــال اتخــاذ قابلیــت  ــه دنب ــه ســرعت ب ــد ب واحدهــا بای  •
ارتبــاط تلفنــی و ویدئــو کنفرانــس باشــند و در نظــر بگیرنــد کــه 
کــدام ویزیتهــا را از راه دور می تواننــد انجــام دهنــد. امیدواریــم 
ــم.  ــر کنی ــاره منتش ــن ب ــتری را در ای ــای بیش ــه زودی راهنماه ب
ــرای  NHS در مــورد تســهیل مقــررات مدیریــت اطالعــات ب

ــت. ــرده اس ــر ک ــی منتش ــی راهنمای ــه ویدیوی مکالم
ضبط کردن مکالمات بسیار مهم است.  •

بایــد  اطالعــات  الکترونیکــی  ثبــت  سیســتم های   •
ــی از  ــه دسترس ــرایطی ک ــد و در ش ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
ــن کار  ــد، ای ــر باش ــاران امکانپذی ــا بیم ــتار ی ــرای پرس راه دور ب

بایــد تســریع شــود. در حیــن ویزیــت زنــان بــه صــورت چهــره 
بــه چهــره نیــز  مســتند ســازی همزمــان الکترونیکــی، مشــاوره از 

راه دور را در آینــده تســهیل می کنــد. 
بــرای  را  پزشــکان  از  گروهــی  بایــد  واحدهــا   •
ــه  ــیون ب ــل ایزوالس ــه دلی ــه ب ــی ک ــت از زنان ــی مراقب هماهنگ
تعییــن  از دســت می دهنــد،  اجبــار مالقات هــای خــود  را 
ــق شــماره هایی کــه در حــال حاضــر  ــد از طری ــان بای ــد. زن کنن
ــود  ــیون  خ ــت را از ایزوالس ــد مراقب ــت واح ــترس اس در دس
ــا  مطلــع کننــد. ویزیتهــا  بایــد از نظــر فوریــت بررســی شــود ت

ــا  ــود، ی ــل ش ــای از راه دور تبدی ــه ویزیته ــکان ب ــورت ام درص
توصیــه هــای الزم در مــورد مراجعــه ی مناســب صــورت گیــرد 

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــا ب و ی
بــرای زنــان عالمتــدار، ویزیــت هــا بمــدت 7 روز  از   o
شــروع عالیــم بــه تاخیــر انداختــه می شــود مگــر اینکــه عالیــم 

ــد. ــی بمان ــان باق ــداوم همچن ــرفه م ــتثنای س ــه اس ب
بــرای زنانیکــه جداســازی شــخصی را بدلیــل عالیــم   o
ــواده  ــی COVID-19 در یکــی دگــر از اعضــای خان احتمال
انجــام میدهنــد، زمــان ویزیــت بایــد دو هفتــه بــه تعویــق بیفتــد.

واحدهــا بایــد سیســتمی را بــرای ردیابــی خانمهایــی   •

ــد، داشــته باشــند  کــه قرارهــای منظــم شــان را از دســت داده ان
ــت  ــن اس ــه ممک ــک ک ــدان کوچ ــا فرزن ــی ب ــه خانمهای خاص
ــای  ــه ویزیته ــی ک ــر زن ــا ه ــد ب ــند و بای ــوش باش ــررا ناخ مک
ــاس  ــده تم ــاده ش ــر افت ــه تأخی ــه ب ــش از 3 هفت ــول اش بی معم

ــود. ــه ش گرفت
برنامه هــای اختصاصــی بــرای زنانــی کــه نیــاز بــه بررســی مکــرر 

دارند ممکن است ضروری باشد. 

ــان  ــی از زن ــات مراقبت ــورد خدم ــه در م 4.  توصی
COVID-19 ــده ــد ش ــا تأیی ــکوک ی مش

ــان در ســه  ــه مراقبــت از زن ــوط ب ــر بیشــتر مرب ــه هــای زی توصی
ــه  ــان در س ــت.مراقبت از زن ــارداری اس ــوم ب ــا س ــه دوم ی ماه

ماهــه اول بایــد  بــر اســاس توصیــه هــای پیشــگیری از عفونــت 
ــا و تســت هــای تشــخیصی مشــابه باشــد. وبررســی ه

ــرای خدمــات مراقبتــی  4.1 توصیه هــای عمومــی ب
در زنــان بــاردار

اســت  شــده  توصیــه  بــاردار  زنــان  بــه  دولــت  ســوی  از 
تئوریــکال  خطــر  براســاس  را  اجتماعــی  تماس هــای  کــه 
ــل از  ــت قب ــد. مراقب ــم کنن ــارداری ک ــن ب COVID-19 حی
ــت  ــد جه ــود بای ــواهد موج ــاس ش ــد براس ــد از تول ــد و بع تول
تامیــن ایمنــی مــادران و نــوزادان طــی حاملگــی و زایمان باشــد. 

بخــش عمــده ای از مراقبــت قبــل از تولــد و بعــد از تولــد بایــد 
مراقبتهــای اساســی تلقــی شــود و زنــان بایــد تشــویق شــوند تــا 
ــا دیگــران را بــه حداقــل می رســانند بــرای  درحالیکــه تمــاس ب

ــد. ــکاری کنن ــور هم ــن منظ ای
مــا توصیــه می کنیــم اگــر امــکان عملــی وجــود داشــته باشــد در 
مــواردی کــه ویزیــت مــادر کفایــت می کنــد و انجــام آزمایــش 
ضــرورت نــدارد، اینــکار بــا  برقــراری ارتبــاط تلفنــی یا اســتفاده 

از ویدیــو کنفرانــس صــورت گیرد.
4.2  توصیه هــای عومــی در مــورد تامیــن خدمــات 
ــد شــده  ــا تایی ــان مشــکوک ی ــه مراقبــت از زن ارائ
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ــتان  ــا در بیمارس ــور آن ه ــه حض COVID-19 ک
ضــروری اســت

توصیــه هــای زیــر برای کلیــه بیمارانی اســت کــه نیاز بــه حضور 
  COVID-19در بیمارســتان/ کلینیک داشــته  و مشــکوک یــا

تأییــد شــده دارند:
صــورت  در  کــه  می شــود  توصیــه  خانم هــا  بــه   •
امــکان از طریــق حمــل و نقــل خصوصــی حضــور پیــدا کننــد 
ــا شــماره 111/ 999  ــا جهــت دریافــت توصیه هــای مناســب ب ی
تمــاس بگیرنــد. در صــورت نیــاز بــه آمبوالنــس باید بــه تلفنچی 
اطــالع داده شــود کــه ایشــان مشــکوک بــه COVID-19  و 

ــت. ــخصی اس ــازی ش ــت جداس تح
ــت را  ــان ویزی ــه زم ــود ک ــته می ش ــا خواس از خانم ه  •

بــه یکــی از کارکنــان واحــد مراقبــت اطــالع دهنــد امــا قبــل از 
ورود بــه بیمارســتان ایــن کار انجــام شــود. 

محافــظ  تجهیــزات  از  بایــد  مراقبــت  کارکنــان   •
کار  کــه  محلــی  راهنمــای  بــا  مطابــق   )PPE(شــخصی
از  حفاظــت  انگلیــس)15(/  عمومــی  بهداشــت  می کننــد/ 

اسکاتلند16اســتفاده کنند. ســالمت 
کارکنــان بــا پوشــش مناســبPPE  بایــد در ورودی   •
ــک  ــا ماس ــه آنه ــد و ب ــده را ببینن ــه کنن ــان مراجع ــگاه  زن زایش

جراحــی )نــه ماســک یــا N99/FFP3( بدهنــد.
خانم هــا بایــد فــوراً تــا اتــاق ایزولــه همراهــی شــوند،   •
اتاقــی کــه در طــول ویزیت هــای بیمارســتان یــا جهــت اقامــت 

آنهــا بــرای اکثــر مراقبت هــای الزم  مناســب باشــد.
ــورت  ــه ص ــد ب ــتری بای ــت بس ــه جه ــای ایزول اتاق ه  o
ایــده آل دارای اتــاق مناســب قبــل از اتــاق اصلــی برای پوشــیدن 
باشــد و ســرویس  PPE کارکنــان  و درآوردن تجهیــزات 

ــد. ــته باش ــاق داش ــا ات ــط ب ــتی مرتب بهداش
ــای  ــت در اتاقه ــورد مراقب ــتر در م ــای بیش ــه ه توصی  o
ایزولــه در مقایســه بــا محــل مراقبــت گروهــی از بیمــاران 
انگلســتان  عمومــی  بهداشــت  ســایت  در    COVID-19

اســت. موجــود 
فقــط کارکنــان اصلــی بایــد وارد اتــاق شــوند و   •

برســد. حداقــل  بــه  بایــد  بازدیدکننــدگان 
ــک/  ــاوره ازکلینی ــل از مش ــروری را قب ــوازم غیرض ل  •

کنیــد. خــارج  ســونوگرافی  اتــاق 
ــده  ــتفاده ش ــی اس ــام نواح ــد تم ــتفاده، بای ــد از اس بع  •
درکلینیــک براســاس راهنمــای منطقــه ای و بهداشــت عمومــی 
انگلســتان 15 و حفاظــت از ســالمت اســکاتلند)16( تمیــز شــود. 
ــد  ــا تأیی ــی کــه COVID-19  در آنه 4.3  خانم های
نشــده امــا دارای عالئمــی هســتند کــه مطرح کننــده 

عفونــت احتمالی اســت
بخش هــای زایمــان بــا ورودی مســتقیم بــرای بیمــاران و عمــوم 

ــوارد  ــایی م ــه شناس ــد ک ــاد کنن ــتمی را ایج ــد سیس ــردم بای م
احتمالــی در اســرع وقــت بــرای جلوگیــری از انتقــال احتمالــی 
ــد  ــن محــل بای ــدان انجــام شــود. ای ــه بیمــاران دیگــر و کارمن ب
اولیــن نقطــه ورود شــخص )در نزدیکــی ورودی یــا در ورودی( 
ــت باشــد.  ــرل عفون ــان از شناســایی زودرس و کنت ــرای اطمین ب
ــش  ــار بخ ــالن انتظ ــار در س ــه بیم ــل از اینک ــد قب ــن کار بای ای

ــی بنشــیند، انجــام شــود. ــت  روی صندل مراقب
مــورد  در  موجــود  راهنمایی هــای  از  بایــد  ارایــه خدمــات 
ــرض  ــده در مع ــه کنن ــرد مراجع ــا ف ــه آی ــون اینک NHS پیرام

خطــر COVID-19 اســت یــا خیــر پیــروی کننــد. اگــر 
 PHE وطبــق COVID-19 فــردی معیارهــای مطرح کننــده
اندیکاســیون آزمایــش داشــته، بایــد آزمایــش شــود. راهنمــای 
در یــک   PHE یــا انگلیــس8  کامــل بهداشــت عمومــی 
فلوچــارت بــرای ایــن راهنمــا خالصــه شــده اســت. )پیوســت1(

)17(
زنــان بــاردار ممکــن اســت بــه دالیــل بــارداری در ایــن 
بیمارســتان حضــور داشــته باشــند و عالئم تصادفی داشــته باشــند 
کــه منطبــق بــر تعریــف مــوارد COVID-19 باشــد. مــواردی 
 COVID-19 وجــود دارد کــه بیــن عالئــم بــارداری و عالیــم
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ــردرگمی  ــث س ــت باع ــن اس ــود دارد و ممک ــانی وج همپوش
ــه آب(.در  ــی کیس ــر پارگ ــب در اث ــال ت ــوان مث ــه عن ــود )ب ش
ــان اضطــراری  ــا درم ــای الزم ی ــان توصیه ه ــوارد عــدم اطمین م
بــه عنــوان مشــکوک COVID-19 را انجــام دهیــد تــا زمانــی 
کــه  بتــوان از مشــاوره ی یــک همــکار متبحــر اســتفاده کــرد.

ــی و  ــس مامای ــل اورژان ــه بدلی ــم حامل درصــورت مراجعــه خان
COVID-19 مشــکوک یــا تأییــد شــده، کارکنــان زایشــگاه 
ابتــدا بایــد از راهنمــای IPC پیــروی کننــد کــه شــامل انتقــال 
ــن  ــه PPE مناســب اســت کــه ای ــه و تهی ــاق ایزول ــه یــک ات ب
ــر و  ــان وقت گی ــاران و کادر درم ــرای بیم ــد ب ــوع می توان موض
اســترس زا باشــد. پــس از اقدامــات IPC، بایــد مــوارد اورژانس 
ــرد. انجــام  ــرار گی ــورد بررســی ق ــت م ــی براســاس اولوی مامای

ــش COVID-19، را  ــی جهــت انجــام آزمای ــات مامای اقدام
بــه تعویــق نیاندازیــد.

ــه  ــال ب ــابه زن مبت ــای مش ــد مراقبت ه ــوارد بای ــن م ــه ای در هم
ــه  ــه نتیج ــر اینک ــد، مگ ــه یاب ــده ادام ــد ش COVID-19 تایی

ــود.  ــی ش ــش منف آزمای
4.4   ویزیــت  روتیــن در زنــان مشــکوک یــا تاییــد 

COVD-19 شــده
یــا  مشــکوک  خانم هــای  بــرای  معمــول  ویزیــت  هــای 
 ،OGTT،رشــد )بررســی   COVID-19 شــده  تأییــد 

ــات  ــرار مالق ــا ق ــد ی ــل از تول ــای قب ــت مراقبت ه ــت جه ویزی
جهــت مراقبت هــای ثانویــه( بایــد تــا بعــد از زمــان دوره 
ــور  ــرای حض ــه ب ــد توصی ــر بیفت ــه تأخی ــخصی ب ــازی ش جداس
در مالقات هــای فــوری تعییــن شــده )ویزیــت متخصــص طــب 
جنیــن و مراقبت هــای ثانویــه مــادران پــر خطــر( نیــاز بــه یــک 
ــی  ــای احتمال ــرات/ مزای ــی خط ــا بررس ــد ب ــرد ارش ــم ف تصمی

دارد. 
اکیــداً توصیــه می شــود مســیرهای ارتباطــی محلــی و محکــم را 
بــرای اعضــای ارشــد بخــش زنــان ترتیــب داده شــود قرارهــای 
مالقــات از دســت رفتــه بــه دلیــل COVID-19 مشــکوک یــا 

تأییــد شــده ارزیابــی و هماهنــگ شــود.
زایمــان  و  زنــان  مراقبت هــای  کــه  می شــود  تصــور  اگــر 
یــا مامایــی نمی توانــد تــا بعــد از دوره توصیــه شــده بــرای 
جداســازی بــه تأخیــر بیفتــد، اقدامــات پیشــگیری از عفونــت و 
کنتــرل بــه صــورت محلــی بــرای تســهیل مراقبــت انجــام شــود. 
ــد  ــه ویزیــت دارن ــاز ب ــه شــده اند کــه نی ــاردار کــه ایزول ــان ب زن
ــم  ــرای تنظی ــی ب ــت محل ــده مراقب ــک هماهنگ کنن ــا ی ــد ب بای
ــان  ــاً در پای ــوری، ترجیح ــونوگرافیهای ف ــا/ س ــرار مالقات ه ق

ــد. ــاس بگیرن روز کاری، تم
در صــورت اســتفاده از دســگاه ســونوگرافی بایــد مطابــق 

راهنمــای مربوطــه آنــرا گندزدایــی کــرد.
ــا  ــکوک ی ــت مش ــم عفون ــا عالی ــه ب ــی ک 4.5   زنان

قطعــی COVID-19 و بــدون وقــت قبلــی یــا 
ــان  ــل از زایم ــت قب ــرای مراقب ــوری ب ــل ف بدالی

ــد ــه میکنن مراجع
در صــورت امــکان واحدهــای مراقبــت از بــارداری هــای جدید 
و تریــاژ بایــد قابلیــت مشــاوره ی تلفنــی داشــته باشــند.اگر ایــن 
امــر نیازمنــد مشــورت بــا یــک فــرد متبحــر کادر درمــان باشــد 
کــه در آن لحظــه حضــور نداشــته باشــد ،بایــد واحــد مراقبــت 

مجــددا بــا خانــم بــاردار تمــاس بگیــرد.
زنــان  جداســازی  از  اطمینــان  بــرای  محلــی  پروتکلهــای 

مشــکوک یــا قطعــی مبتــال بــه COVID-19  در بــدو مراجعه 
ــاژ و  ــد و تری ــای جدی ــارداری ه ــت از ب ــای مراقب ــه واحده ب
ــمت 4.1 را  ــت) قس ــل الزم اس ــنل از PPE کام ــتفاده پرس اس

ــد(. ببینی
پــس از انجــام نــکات فــوق مراقبتهــای طبی،مامایــی و زایمانــی 

بایــد مطابــق معمــول صــورت گیــرد.
 COVID-19 4.6   زنانــی کــه  دچــار عالئم جدیــد
طــی بســتری میشــوند )قبــل از تولد،حیــن زایمــان 

یــا پــس از زایمــان(
ــن 5-6  ــون 14-0 روز )میانگی ــه دوره کم ــود ک ــرآورد می ش ب
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ــدون  ــوده ب ــک زن آل ــت ی ــن اس ــن ممک ــت. بنابرای روز( اس
عالئــم مراجعــه کنــد و عالئــم بعــدا در طــی بســتری بــروز کنــد. 

)18(
مراقبیــن  بهداشــتی بایــد از ایــن احتمــال آگاه باشــند ، بــه ویــژه 
افــرادی کــه مرتبــا عالئــم حیاتــی بیمــار را انــدازه گیــری مــی 
ــرای  ــی ب ــی مل ــد راهنمای ــاران(. بای ــال بهی ــوان مث ــه عن ــد )ب کنن
ارزیابــی بیشــتر بیمــار در صــورت بــروز عالئــم جدیــد تنفســی 
ــر از37.8 درجــه در  ــای باالت ــا دم ــه ی ــل توجی ــر قاب ــب غی ــا ت ی

دســترس باشــد.
ــای  ــرای مراقبت ه ــاردار ب ــان ب ــه زن 4.7   مراجع
ــکوک/  ــت COVID-19 مش ــا عفون ــوم ب اینتراپارت

ــف ــم خفی ــم/ عالئ ــدون عالئ ــی و ب قطع

4.7.1 حضور در لیبر
همــه مــادران بــاردار بایــد تشــویق شــوند کــه بــرای مشــاوره در 
ــا واحــد زایمــان تمــاس  ــه زایمــان ب ــم مراحــل اولی ــروز عالی ب
 COVID-19 بگیرنــد. مــادران بــاردار مبتال بــه عالئم خفیــف
ــق روال  ــه( طب ــاز نهفت ــان )ف ــه زایم ــل اولی ــد در مراح می توانن

اســتاندارد در خانــه بماننــد )جداســازی شــخصی شــوند(.
اگــر زایمــان در خانــه یــا در یــک واحــد تحــت نظــارت 
مامایــی برنامه ریــزی شــده باشــد، در مــورد احتمــال بالقــوه 

ــوده  ــاردار آل ــادران ب ــن در م ــادن جنی ــه مخاطــره افت ــش ب افزای
بــه COVID-19 بایــد بــا مــادر بــاردار بحــث و گفتگــو شــود. 
)بــا توجــه بــه مطالعــه ی منتشــر شــده در مــورد 9 مــادر بــاردار 
ــک بخــش  ــاردار، زایمــان در ی ــادران ب ــه م ــد ب ــی()1(. بای چین
زنــان و زایمــان توصیــه شــود، جایــی کــه میتــوان بــا اســتفاده از 
پایــش مــداوم الکترونیکــی قلــب جنیــن بــر جنیــن نظــارت کرد. 
ــواهد  ــه ش ــی ب ــا دسترس ــت ب ــن اس ــتورالعمل ها ممک ــن دس ای

بیشــتر تغییــر کنــد.
هنگامــی کــه یــک مــادرا بــاردار تصمیــم بــه مراجعــه بــه 
ــور در  ــورد حض ــی در م ــای کل ــرد، توصیه ه ــگاه می گی زایش

ــود. ــام ش ــد انج ــمت 4.1( بای ــتان )بقس بیمارس
ــادر و  ــی کامــل م ــد ارزیاب ــه، بای ــاق ایزول پــس از اقامــت در ات

جنیــن انجــام شــود کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
بایــد   COVID-19 عالئــم  شــدت  ارزیابــی   •
شــامل   MDT رشــته ای  چنــد  تیمــی  رویکــرد  براســاس 
متخصــص بیماری هــای عفونــی یــا پزشــکان متخصــص داخلــی 

بگیــرد. صــورت 
عالئــم مــادر از جملــه درجــه حــرارت ، تعــداد تنفس   •

و میــزان اشــباع اکســیژن پایــش شــود.
طبق مراقبت استاندارد، شروع زایمان تایید شود.  •

از  اســتفاده  بــا  جنیــن  الکترونیکــی  پایــش   •
شــود. انجــام   )CTG( کاردیوتوکوگرافــی 

در دو مطالعــه  بررســی بیمــاران بــاردار چینــی، شــامل   o
18 مــادر بــاردار آلــوده بــه COVID-19 و 19 نــوزاد )شــامل 
یــک دوقلــو(، 8 مــورد دیســترس جنینــی گــزارش شــد 1و4 بــا 
ــال  ــی، درح ــترس جنین ــاد دیس ــبتاً زی ــزان نس ــن می ــه ای ــه ب توج
حاضــر مانیتورینــگ الکترونیکــی قلــب جنیــن بصــورت مــداوم 
در تمــام مــادران بــاردار مبتــال بــه COVID-19 توصیــه 

می شــود.
اگــر مــادر عالئــم سپســیس دارد، بررســی و درمــان   •
ــارداری  طبــق دســتورالعمل RCOG در مــورد سپســیس در ب

ــک  ــوان  ی ــه عن ــز ب ــال را نی ــا COVID-19 فع ــد، ام می باش
ــن  ــد الی ــق گای ــد و طب ــر بگیری ــیس در نظ ــاد سپس ــت ایج عل

ــد. ــل آوری ــه عم ــی ب بررس
اگــر نگرانــی در مــورد وضعیــت مــادر یــا جنیــن وجــود نداشــته 
ــان  ــا زم ــود ت ــه می ش ــوالً توصی ــاردار معم ــادران ب ــه م ــد، ب باش
شــروع زایمــان بــه خانــه برگردنــد، الزم بــه ذکــر اســت کــه در 
صــورت وجــود امــکان حمــل و نقــل مناســب، میتــوان ایــن کار 

را انجــام داد.
بــه خانم هــا توصیه هــای  بایــد  درمــورد عالئــم و نشــانه ها 
معمــول انجــام شــود، امــا عــالوه بــر ایــن، بایــد در مــورد 
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ــه  ــوط ب ــت مرب ــی از وخام ــت حاک ــن اس ــه ممک ــی ک عالئم
COVID-19 )بــه عنــوان مثــال مشــکل تنفســی( پــس از 

ــود. ــل نم ــکی، عم ــم پزش ــا تی ــورت ب مش
اگــر لیبــر تأییــد شــد، مراقبــت بــرای زایمــان و پــس   •
از زایمــان بایــد بــه طــور ایــده آل در همــان اتــاق ایزولــه ادامــه 

ــد. یاب
4.7.2 مراقبت حین زایمان

ــا  ــه خــودی ی ــا لیبــر خــود ب ــم هــا ب ــرای خان ــر ب مالحظــات زی
ــر القــاء شــده اعمــال مــی شــود : لیب

بــه  مبتــال  بــاردار  خانــم  یــک  کــه  هنگامــی   •
ــه  ــد ب COVID-19 در بخــش زایمــان بســتری می شــود، بای
اعضــای تیــم چنــد رشــته ایMDT    ذیــل اطــالع داده شــود: 

متخصــص زنــان و زایمــان، متخصــص بیهوشــی، مامــای عامــل 
ــم  ــوزاد و تی ــئول ن ــتار مس ــوزادان و پرس ــص ن ــان، متخص زایم

کنتــرل عفونــت.
بایــد در جهــت بــه حداقــل رســاندن تعــداد پرســنل   •
حاضــر در اتــاق، تــالش شــود و واحدهــا بایــد یــک خــط مشــی 
ــرای مــوارد اورژانــس  داخلــی تهیــه کننــد تــا پرســنل اصلــی ب

ــد. ــخص باش مش
شــواهدی از انباشــت عفونت هــا در محیــط یــک   •
دارد.)19(  وجــود  همــراه  عفونت هــای  وجــود  و  خانــواده 

همراهــان بــدون عالمــت بایــد بعنــوان آلودگــی احتمالــی 
درمــان شــوند و از آن هــا خواســته شــود تــا از ماســک اســتفاده 
کننــد و دســتان خــود را بصــورت مکــرر بشــویند اگــر همراهان 
عالمــت دار باشــند بایــد ایزولــه شــوند و نبایــد در بخــش 
حضــور داشــته باشــند. بایــد بــا خانمهــای بــاردار توصیــه شــود 
در صــورت نیــاز افــراد ســالم دیگــری را در نظــر داشــته باشــند 

ــد. ــی کن ــتان همراه ــا را در بیمارس ــه آنه ک
پایــش و ارزیابــی مــادر بایــد بصــورت مــداوم طبــق   •
روال اســتاندارد انجــام شــود، عــالوه بــر آن میــزان اشــباع 

بررســی شــود. هــر ســاعت  اکســیژن 

ــظ نگهداشــتن اشــباع اکســیژن< 94 ٪ ،  هــدف حف  o
شــود. انجــام  درمانــی  اکســیژن  تیتراســیون  آن  براســاس 

اگــر مــادر عالئــم سپســیس را دارد، بــه دســتورالعمل   •
ــارداری  ــیس در ب ــی سپس ــان و بررس ــورد درم RCOG در م

ــوان  ــه عن ــز ب ــال را نی ــا COVID-19 فع ــد، ام ــه کنی مراجع
یــک علــت ایجــاد سپســیس در نظــر بگیریــد و طبــق گایدالیــن 

ــد. ــل آوری ــه عم ــی ب بررس
بــر اســاس میــزان گــزارش شــده دیســترس جنینی در   •
مطالعــات چینی هــا)1و4(، درحــال حاضــر توصیــه فعلــی پایــش 
ــاردار  ــادران ب ــام م ــن در تم ــر روی جنی ــی ب ــداوم الکترونیک م
ــه  ــه COVID-19 در طــی لیبــر می باشــد. ایــن توصی مبتــال ب

ــد. ــر یاب ــه شــواهد بیشــتر تغیی ــا دسترســی ب ممکــن اســت ب

ــرای اینکــه یــک  ــچ شــواهدی ب درحــال حاضــر هی  •
ــدارد  ــت دارد وجــود ن ــر روش دیگــر ارجحی ــی ب روش زایمان
ــالت وی و  ــود، تمای ــو ش ــاردار گفتگ ــادر ب ــا م ــد ب ــس بای پ
اندیکاســیون های مامائــی بــرای مداخلــه در نظــر گرفتــه شــود. 
روش زایمــان نبایــد تحــت تأثیر ابتــال به COVID-19 باشــد، 
مگــر اینکــه بــا توجــه بــه وضعیــت تنفســی مــادر بــاردار نیــاز بــه 

ــد. ــوری باش ــان ف زایم
ــت ترشــحات  ــوردی از تســت مثب ــچ م ــون، هی تاکن  o
اســت.  نشــده  گــزارش   COVID-19 بــرای  واژینــال 

مــوارد  در  بیمارســتانها  در  آب  در  زایمــان  از   o
ــه  ــرا ارائ ــردد زی ــاب گ ــتی اجتن ــی بایس ــا قطع ــکوک و ی مش
ــن زایمــان در طــی  ــرای مراقبی ــی مناســب ب ــزات محافظت تجهی
زایمــان در آب مقــدور نیســت و خطــر انتقــال عفونــت از طریــق 

مدفــوع نیــز وجــود دارد.
هیــچ شــواهدی مبنــی بــر منــع مصــرف بــی دردی یــا   •
ــا  ــود کورون ــورت وج ــی در ص ــا نخاع ــدورال ی ــی اپی بی حس
ــد  ــدورال بای ــی دردی اپی ــن، ب ــدارد. بنابرای ویروس هــا وجــود ن
ــا  ــکوک ی ــای مش ــه خانم ه ــر ب ــه لیب ــل اولی ــا در مراح ــل ی قب
ــا در صــورت  ــه شــود ت ــه COVID-19 توصی ــد شــده ب تایی



19

نیــاز بــه زایمــان فــوری، نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی بــه حداقــل 
ــد.  برس

شــواهدی دال بــر اینکــه اســتفاده از انتونوکــس یــک   •
نــدارد. وجــود  باشــد  ایروســل  آورنــده  بوجــود  روش 

ــک  ــر میکروبیولوژی ــک فیلت ــا ی ــد ب ــس بای انتونوک  •
مختــص هــر بیمــار اســتفاده شــود. این یــک موضــوع اســتاندارد 

می باشــد. بریتانیــا  کل  در  زایمانــی  واحدهــای  در 
در مــواردی کــه عالئــم مــادر بــاردار بدتــر می شــود،   •
بــه بخــش 4.8 بــرای مالحظــات بیشــتر مراجعــه کنیــد، ارزیابــی 
فــردی در مــورد خطــرات و مزایــای ادامــه لیبــر انجــام دهیــد، در 
صــورت لــزوم اگــر ســزارین اورژانــس بــه احیــاء مــادر کمــک 

ــد. ــام دهی ــزارین را انج ــد س می کن

ــی  ــال جراح ــایر اعم ــا س ــزارین ی ــه س ــی ک هنگام  •
ــل  ــش 4.7.4 عم ــتورالعمل بخ ــق دس ــت، طب ــده اس ــه ش توصی

کنیــد.
ــر  ــرای دســته 1 ســزارین، پوشــیدن PPE وقت گی ب  o
ــا  ــری ت ــه تصمیم گی ــر فاصل ــن عمــل ممکــن اســت ب اســت. ای
ــن  ــورد ای ــود. در م ــام ش ــد انج ــا بای ــذارد ام ــر بگ ــان تأثی زایم
تاخیــر احتمالــی بایــد بــا مــادران بــاردار و خانواده هایشــان 

ــود. ــو ش گفتگ
ــان  ــه دوم زایم ــول مرحل ــردن ط ــاه ک ــورد کوت در م  •

ــدون  ــاردار ب ــادر ب ــو در یــک م ــزاری الکتی ــا روش زایمــان اب ب
عالمــت کــه هیپوکســیک یــا خســته اســت بایــد تصمیــم فــردي 

ــود. ــه ش گرفت
ــه عــدم وجــود شــواهد متناقــض، تاخیــر  ــا توجــه ب ب  •
در کالمــپ بنــد نــاف هنــوز پــس از تولــد توصیــه می شــود بــه 
ــته  ــود نداش ــری وج ــیون دیگ ــچ کنترااندیکاس ــه هی ــرطی ک ش
ــوزاد  ــت ن ــل اس ــوز متص ــاف هن ــد ن ــه بن ــی ک ــد. در حال باش

می توانــد بــه طــور عــادی تمیــز و خشــک شــود.
4.7.3 توصیه های اختصاصی در مورد PPE در لیبر

توصیــه هــای کلــی را در مــورد PPE  میتــوان در ســایت 

PHE  مشــاهده نمــود.

PPe مــورد نیــاز کادر درمــان دســت انــدر کار مراقبــت از زنان 

بــاردار در لیبــر بــا عفونــت COVID-19 مشــکوک/ قطعــی 
ــتکش،  ــامل دس ــزاری دارد ش ــا اب ــی ی ــان طبیع ــن زایم ــه پل ک
پیــش بنــد، گان، و ماســک جراحــی ضــد آب همــراه بــا شــیلد 

شــفاف صــورت اســت.
هنــگام تصمیــم گیــری در مــورد نــوع PPE بــرای کادر 
مراقبــت از زن بــاردار در حــال زایمــان بایــد ایــن مــوارد را مــد 

ــت: ــر داش نظ
ــی  ــدت طوالن ــا بم ــک مام ــا ی ــک ب ــاط نزدی ــامل ارتب ــر: ش لیب
ــه ایجــاد و  ــادر اســت و منجــر ب ــر شــامل زور زدن م اســت. لیب
پخــش بیشــتر دراپلــت میشــود. ولــی طبــق راهنمــای HPE این 

مــوارد منجــر بــه ایجــاد آیروســل نمیشــود: لیبــر، زور زدن مــادر، 
اســتفاده از انتونوکــس، زایمــان واژینــال یــا بیــدردی موضعــی. 
تنهــا پروســیجر مامایــی منجــر بــه تولیــد آیروســل انتوباســیون به 
قصــد بیهوشــی عمومــی مثــال بدلیــل یــک ســزارین کاتگــوری 
1  اســت. در نتیجــه PPE بــرای پیشــگیری از انتقــال دراپلــت 
الزمســت) گان، پیــش بنــد، ماســک جراحــی همــراه بــا شــیلد 
شــفاف صــورت بــرای محافظت چشــمها( ونیــازی بــه محافظت 

)N95 یــا FFP3 در برابــر آیروســل نیست)ماســک
ســزارین: نــوع PPE مــورد نیــاز کادر درمــان مشــغول مراقبــت 

 COVID-19 از زن بــاردار کاندیــد ســزارین و مبتــال بــه
بایــد بســته بــه احتمــال نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی تعییــن شــود. 
ــاد  ــیجر ایج ــک پروس ــی ی ــی عموم ــرای بیهوش ــیون ب انتوباس
ــروس  ــال کروناوی ــر خطــر انتق ــن ام ــده ایروســل اســت. ای کنن
ــی  ــد. بیحس ــش میده ــی افزای ــل توجه ــور قاب ــنل بط ــه پرس را ب
ــاد  ــیجر ایج ــا CSE( پروس ــدورال ی ــپاینال، اپی ــی )اس موضع

ــت. ــل نیس ــده ایروس کنن
ــدا اندیکاســیون  ــرای گــروه کوچکــی از ســزارینها کــه از ابت ب
ــاق  ــنل ات ــام پرس ــت، تم ــده اس ــته ش ــی گذاش ــی عموم بیهوش
عمــل بایــد از PPE شــامل ماســک FFP3 یــا N95 اســتفاده 
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کننــد. تیــم اســکراب بایــد دســت شســتن و پوشــیدن PPE را 
ــد. قبــل از شــروع بیهوشــی انجــام دهن

بــرای ســزارین غیــر فــوری )کاتگــوری 4 و گاهــی کاتگــوری 
ــت،  ــده اس ــه ش ــی گرفت ــی موضع ــی حس ــه ب ــم ب ــه تصمی 3( ک
احتمــال نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی پاییــن اســت و زمــان کافــی 
هــم وجــود دارد. دریــن شــرایط پرســنل غیــر بیهوشــی بایــد در 
خــارج از اتــاق عمــل منتظــر بماننــد و پــس از انجــام بــی حســی 
موضعــی اقــدام بــه پوشــیدن PPE نماینــد. تمــام پرســنل اتــاق 
عمــل دریــن زمــان بایــد ماســک صــورت ضــد آب همــراه بــا 
شــیلد شــفاف محافــظ چشــمها داشــته باشــند)برای پیشــگیری از 

انتقــال ویــروس از طریــق دراپلــت یــا فومیــت(.
درتعدادکمــی از مــوارد کــه بــی حســی موضعــی موفقیــت آمیــز 

نیســت و نیــاز بــه بیهوشــی عمومــی پیــدا میشــود، تیــم اســکراب 
بایــد وارد اتــاق عمــل شــود، و اســکراب و PPE کامــل شــامل 
ماســک FFP3 یــا N95 قبــل از شــروع بیهوشــی عمومــی 

انجــام دهنــد.
ــی  ــی عموم ــه بیهوش ــی ب ــی موضع ــی حس ــل ب ــال تبدی احتم
درطــول ســزارین انــدک اســت ولــی در صــورت فوریــت 
ــد. اگــر ریســک فاکتورهایــی وجــود  زایمــان افزایــش مــی یاب
ــرد،  ــاال بب ــل را ب ــن تبدی ــه ای ــاز ب ــال نی ــه احتم ــد ک ــته باش داش
ــر اســاس شــرایط فــردی  ــوع PPE بایــد ب تصمیــم در مــورد ن

ــه بیهوشــی  ــی حســیس موضعــی ب ــل ب ــه تبدی ــاز ب و احتمــال نی
عمومــی اتخــاذ شــود. اگــر احتمــال تبدیــل بــه بیهوشــی عمومی 
بــاال باشــد بایــد پرســنل اتــاق عمــل اســکراب و PPE کامــل 
ــر زن  ــن ام ــال ای ــد. مث ــام دهن ــیجر انج ــروع پروس ــل از ش را قب
ــاب  ــدورال س ــی اپی ــر بیحس ــول لیب ــه در ط ــت ک ــارداری اس ب
اپتیمــال داشــته و حــاال اندیکاســیون زایمــان اورژانــس هــم پیــدا 

کــرده اســت.
ــه بیهوشــی عمومــی کــم باشــد  ــه تبدیــل ب اگــر احتمــال نیــاز ب
پرســنل اتــاق عمــل اســکراب و PPE را بایــد بــا ماســک 
ــمها  ــظ چش ــفاف محاف ــیلد ش ــا ش ــراه ب ــد آب هم ــورت ض ص

ــی  ــک ب ــا ی ــر ب ــاردار در لیب ــر زن ب ــن ام ــال ای ــد. مث انجــام دهن
حســی اپیــدورال مناســب اســت کــه اندیکاســیون زایمــان 
ــی  ــت ب ــی تح ــه بتازگ ــی ک ــا خانم ــد ی ــدا میکن ــس پی اورژان

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــریع ق ــق و س ــپاینال موف ــی اس حس
ایــن توصیــه هــا در صــورت در دســترس قــرار گرفتــن اطالعات 

جدیــد بروزرســانی خواهند شــد.
4.7.4 توصیه عمومی برای بخش مامائی

ــا  ــت عمل ه ــای لیس ــد در انته ــو بای ــای الکتی عمل ه  •
شــود. داده  قــرار 

ــد در  ــو بای ــای غیرالکتی ــود عمل ه ــورت وج در ص  •
اتــاق عمــل دیگــر مخصــوص زایمــان انجــام شــود، کــه زمــان 
کافــی بــرای تمیــز کــردن بخــش کامــال بعــد از عمــل بــر اســاس 

 Local/public Health England/Healthــای راهنم
شــود.)15و21( فراهــم   Protection Scotland

تعــداد کارکنــان بخــش اتــاق عمــل بایــد بــه حداقــل   •
بپوشــند. را  مناســب   PPE بایــد  آنهــا  همــه  کــه  برســند 

زایمــان،  )از جملــه بخش هــای:  کلیــه کارکنــان   •
ــوزش  ــد جهــت اســتفاده از PPE آم ــات( بای ــوزادان و خدم ن
دیــده باشــند تــا اتــاق عمــل اورژانــس بــرای اســتفاده 24 ســاعته 
آمــاده  باشــد و تاخیرهــاي احتمالــي کاهــش یابــد. بــرای 
 COVID-19 ــا ــت دار ی ــای عالم ــی خانم ه ــت بیهوش مدیری

https:// و anaesthetic guidance  قطعــی بایــد بــه
icmanaesthesiacovid-19.org/airway-man�

agement  بــرای اداره مامائــی و راه هــای هوائــی تنفســی 

ــود.  ــوع ش رج
شــده  شبیه ســازی  تمرین هــای  بایســتی  بخش هــا   •
تعییــن   و  بخشــی  اطمینــان  کارکنــان ،  آمادگــی  را جهــت 

باشــند.  داشــته  نظــر  در  را  نگران کننــده 
4.7.5 سزارین الکتیو

هنگامــی کــه زنــان عالمــت دار بــا بیمــاری COVID 19 وقت 
ــزارین  ــی و س ــل از جراح ــای قب ــور مراقبت ه ــه منظ ــت ب ویزی
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الکتیــو دارنــد بایــد بررســی دقیق فــردی بــرای هرکــدام صورت 
گیــرد و معلــوم شــود کــه آیــا بــه تعویــق انداختــن زمــان ویزیت 
قبــل از جراحــی بــرای کاهــش خطــر انتقــال بیمــاری بــه زنــان 
دیگــر کادر درمــان، پــس از زایمــان بــه نــوزاد خودشــان اقــدام 

بی خطــری اســت یــا خیــر.
در مــواردی کــه ســزارین الکتیــو را نمی تــوان بــه تاخیــر 
ــال  ــان مبت ــت از زن ــورد مراقب ــی در م ــای کل انداخــت، توصیه ه
یــا مشــکوک بــه COVID-19 بایــد اجرا شــود. )قســمت 1.3 

ــد( را ببینی
اداره مامایــی و زایمــان از طریــق ســزارین الکتیــو بایــد بــر طبــق 

اصــول معمــول مامایــی صــورت گیــرد.
4.7.6 اینداکشن زایمان برنامه ریزی شده

هماننــد ســزارین الکتیــو بایــد بررســی بیمــار بــه طــور دقیــق از 
نظــر تعییــن زمــان اینداکشــن برنامه ریــزی شــده بــرای زنــان بــا 
عالئــم خفیــف COVID-19 تاییــد شــده انجــام شــود. اگــر 
ــق انداخــت، توصیه هــای  ــه تعوی ــوان ب اینداکشــن زایمــان را نت
کلــی بــرای ســرویس های مراقبــت از زنــان بســتری شــده مبتــال 
ــد انجــام شــود. )قســمت  ــه COVID-19 بای ــا مشــکوک ب ی
ــتری  ــه بس ــاق ایزول ــک ات ــد در ی ــان بای ــن زن ــد( ای 1.4 را ببینی
شــوند و بــه طــور ایــده آل در تمــام مــدت اقامــت در بیمارســتان 

در همــان اتــاق، کارهایشــان انجــام شــود.

4.8  مالحظــات اضافــی بــرای زنــان مبتــال بــه 
COVID-19 و عالئــم متوســط تــا شــدید

ــدون  ــان ب ــرای زن ــی ب ــم مخصوص ــای مه ــر توصیه ه ــالوه ب ع
عالمــت یــا دارای عالئــم خفیــف بایــد مــوارد زیــر نیــز انجــام 

شــود:
بســتری  بــارداری  طــی  در  کــه  زنانــی   4.8.1

نیســتند( زایمــان  در  )و  می شــوند 
ــت قطعــی  ــم پیشــرونده عفون ــا عالئ ــاردار ب ــان ب ــی کــه زن زمان
ــا مشــکوک COVID 19 در بیمارســتان بســتری می شــوند  ی

بایــد توصیــه هــای زیــر را مــد نظــر قــرار داد:

ــی  ــد تخصص ــی چن ــه تیم ــد جلس ــر بای ــه زودت هرچ  •
)در  متخصــص عفونــی  )multi-disciplinary( شــامل 
ــان و زایمــان، مشــاور  ــودن(، جــراح زن صــورت در دســترس ب
ــار  ــتری بیم ــال بس ــه دنب ــیفت ب ــئول ش ــای مس ــی و مام بیهوش
تشــکیل شــود. نتیجــه همفکــری ایــن تیــم و تصمیــم آنهــا بایــد 
بــرای بیمــار توضیــح داده شــود. ایــن نــکات بایــد مطــرح گردد:

اولویت های مراقبت طبی بیمار  o
مناســب ترین محــل مراقبــت )مثــال بخــش مراقبتهــای   o
ویــژه، اتــاق ایزولــه و بخــش بیماری هــای عفونــی یــا یــک اتــاق 

ــار  ــئول بیم ــی مس ــص اصل ــر( و متخص ــب دیگ ــه مناس ایزول
تیــم مراقبــت در مــورد مالحظــات  نگرانی هــای   o
جنیــن وضعیــت  خصــوص  بــه  بــارداری  در  اختصاصــی 

اولویــت مراقبــت طبــی بایــد پایــدار کــردن وضعیــت   •
باشــد. اســتاندارد  نگهدارنــده  درمان هــای  بــا  بیمــار 

در زمــان انتشــار ایــن گایدالیــن، شــیوه نامه ای در   o
ــه  ــال ب ــاالن مبت ــی بزرگس ــت حمایت ــورد مراقب ــتان در م انگلس
ــط  ــدی توس ــه مفی ــی خالص ــدارد ول ــود ن COVID-19 وج

اســت.)22( شــده  منتشــر   WHO

ــد  ــاردار عبارتن ــان ب ــرای زن مالحظــات اختصاصــی ب  •
ز: ا

ــد  ــد همانن ــاردار بای ــان ب ــک زن ــی رادیوگرافی بررس  o

بزرگســال غیربــاردار انجــام شــود. ایــن امــر شــامل عکس قفســه 
ــر  ســینه CXR و ســی تی اســکن قفســه ســینه می باشــد. تصوی
ــار  ــی بیم ــرای ارزیاب ــوص CT  ب ــینه بخص ــه س ــرداری قفس ب
بدحــال مبتــال بــه COVID-19 ضــروری اســت و در صــورت 
اندیکاســیون حتمــا بایــد انجــام شــود و نبایــد بدالیــل نگرانــی 
بــرای جنیــن بــه تعویــق بیفتــد.)23.25( پوشــاندن شــکم با شــیلد 
طبــق پروتکل هــای رایــج حفاظــت جنیــن بایــد صــورت گیــرد.

تنــاوب و تناســب مانیتورینــگ قلــب جنیــن بایــد بــه   o
ــر بیمــار مشــخص شــود و ســن بیمــاری  ــرای ه ــردی ب طــور ف
و وضعیــت مــادر مدنظــر قــرار گیــرد. در صــورت اندیکاســیون 
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زایمــان فــوری بــه دالیــل جنینــی، بایــد تــا زمانــی کــه وضعیــت 
مــادر پایــدار اســت مطابــق معمــول از روش هــای تســریع زایمان 

اســتفاده کــرد.
اگــر قبــل از زایمــان نیــاز بــه پایــدار کــردن وضعیــت   o
مــادر وجــود داشــته باشــد، انجــام ایــن امــر هــم هماننــد ســایر 
اورژانس هــای مربــوط بــه مــادر مثــل پــره اکالمپســی در 

اولویــت قــرار دارد.
 MDT بررســی فــردی هــر بیمــار بایــد توســط تیــم  o
ــن  ــو جنی ــه اندیکاســیون زایمــان الکتی انجــام گــردد و راجــع ب
بــه دلیــل کمــک بــه احیــای مــادر یــا نگرانــی جــدی در مــورد 
ــار  ــردی بیم ــی ف ــود. بررس ــری ش ــن تصمیم گی ــت جنی وضعی
بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــد: وضعیــت مــادر، وضعیــت جنین، 
احتمــال بهبــود بــه دنبــال زایمــان الکتیــو و ســن بــارداری. 

ــد. ــادر باش ــالمت م ــه س ــد همیش ــت بای اولوی
ــا در  ــتروئید ه ــز اس ــدم تجوی ــع ع ــه نف ــواهدی ب ش  o
ــن  ــه جنی ــوغ ری ــور بل ــه منظ ــاری COVID-19 ب ــه بیم زمین
ــن در  ــدارد. بنابرای ــا اندیکاســیون های ســابق وجــود ن ــق ب مطاب
صــورت اندیکاســیون بایــد اســتروئیدها را تجویــز کــرد. ولــی 
ــه  ــتروئیدها ب ــز اس ــل تجوی ــه دلی ــان ب ــد زایم ــه نبای ــل همیش مث

ــد. ــق بیفت تعوی
4.8.2 زنان نیازمند مراقبت حین زایمان 

عــالوه بــر توصیه هــای آورده شــده در قســمت 4.8 و 4.9.1 
ــا شــدید کــه  ــه COVID-19 متوســط ت ــال ب ــان مبت ــرای زن ب
نیازمنــد مراقبــت حیــن زایمــان هســتند، مــوارد زیــر نیــز توصیــه 

می شــود:
تیــم نــوزادان بایــد هرچــه زودتــر و بــا فاصلــه زمانــی   •
هــر چــه بیشــتر تــا زایمــان در جریــان تصمیــم بــه زایمــان نــوزاد 
خانــم مبتــال بــه COVID-19 متوســط تــا شــدید قــرار گیــرد.

در مــورد روش زایمــان، بایــد بــرای هــر بیمــار   •
ــی  ــیونهای قطع ــود و کنتراندیکاس ــری ش ــه تصمیم گی جداگان
ــر  ــورد نظــر وجــود نداشــته باشــد )باالت ــرای روش م ــی ب مامای

ــیون های  ــاس اندیکاس ــر اس ــد ب ــزارین بای ــام س ــد(. انج را ببینی
مــادری و جنینــی مشــابه طبابــت روزمــره انجــام شــود.

بــا توجــه بــه ارتبــاط COVID-19 بــا ســندرم   •
ــدید  ــا ش ــط ت ــم متوس ــا عالئ ــان ب ــی،)26( زن ــر تنفس ــاد زج ح
COVID-19 بایــد چــارت ســاعتی مایعــات مصــرف شــده و 
ــا معلــوم شــود در طــول زایمــان در  دفــع شــده داشــته باشــند ت
over�  تعــادل طبیعــی مایــع بوده انــد. انجــام ایــن امــر از خطــر

می کاهــد. مایعــات   load

4.9  اداره پس از تولد

4.9.1 مراقبت از نوزاد
اطالعــات راهنمایــی کننــده در مــورد اداره پــس از تولــد 
ــه  ــت از نظــر COVID-19 در ســه ماه ــادران مثب ــوزادان م ن
ســوم بــارداری محــدود اســت. خوشــبختانه تاکنــون شــواهدی 
ــخ  ــا تاری ــاری ت ــد( بیم ــل از تول ــودی )قب ــال عم ــر انتق دال ب
17 مــارچ 2020 وجــود نــدارد. گزارشــات منتشــر شــده در 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــر اس ــن ام ــالف ای ــر خ ــی ب ــانه های جمع رس
ــاالت  ــد. مق ــت می باش ــار نادرس ــه اخب ــر پای ــا، ب ــات م اطالع
منتشــر شــده از چیــن توصیــه بــه جداســازی مــادر و نــوزاد بــه 
ــازی  ــرات جداس ــال مض ــن ح ــا ای ــد. ب ــدت 14 روز می کن م
ــوزاد ســالم را نبایــد ناچیــز تلقــی  روتیــن و احتیاطــی مــادر و ن
کــرد چــون می توانــد اثــرات بــد بالقــوه ای بــر تغذیــه و ارتبــاط 
ــواهد  ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــته باش ــوزاد داش ــادر و ن ــی م عاطف
محــدود، توصیــه مــا ایــن اســت کــه مــادران و نــوزادان ســالم و 

بــدون نیــاز بــه مراقبــت هــای نــوزادی، بالفاصلــه پــس از زایمان 
ــند.  ــر باش ــاورت یکدیگ در مج

بایــد راجــع بــه خطــرات و فوایــد ایــن امــر بــا متخصــص 
نــوزادان و خانــواده هــا صحبــت شــود و مراقبت هــای جداگانــه 
بــرای نــوزادان حســاس تــر توصیــه شــود. بایــد تاکیــد کنیــم که 
بــا بیشــتر شــدن علــم، در ایــن مــورد ایــن راهنمــا ممکــن اســت 

تغییــر کنــد.
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 COVID-19 تمــام نــوزادان متولــد از مــادران مثبــت از نظــر
بایــد تحــت مراقبــت طبــق راهنمــای RCPUH قــرار گیرنــد.

)27(
4.9.2 تغذیه شیرخوار 

خوشــبختانه در شــش مــورد بیمــار چینــی کــه تحــت آزمایــش 
ــود. قــرار گرفتنــد، شــیر مــادر از نظــر COVID-19 منفــی ب

ــش  ــوارد آزمای ــم م ــداد ک ــه تع ــه ب ــال باتوج ــن ح ــا ای )1( ب
شــده ایــن شــواهد بایــد بــا احتیــاط مدنظــر قــرار گیــرد. خطــر 
ــا مــادر اســت  ــوزاد تمــاس نزدیــک ب ــرای ن اصلــی شــیردهی ب
ــق  ــوده از طری ــای آل ــق دراپلته ــن طری ــال دارد از ای ــه احتم ک
ــواهد  ــاس ش ــر اس ــد. ب ــال ده ــوزاد انتق ــه ن ــی ب ــای هوای راه ه
موجــود نظــر مــا ایــن اســت کــه فوایــد تغذیــه بــا شــیر مــادر بــر 

ــری  ــادر برت ــق شــیر م ــروس از طری ــال وی ــوه انتق خطــرات بالق
ــوزاد  ــن ن ــرار گرفت ــامل ق ــیردهی ش ــد ش ــرات و فوای دارد. خط
در تمــاس نزدیــک بــا مــادر بایــد بــرای وی توضیــح داده 
شــود. بــا کامــل تــر شــدن اطالعــات ایــن راهنمــا ممکــن اســت 
تغییــر کنــد. بــرای زنانــی کــه تمایــل بــه شــیردهی دارنــد بایــد 
اقدامــات احتیاطــی صــورت گیــرد تــا انتقــال ویــروس بــه نــوزاد 

محــدود شــود :
ــپ  ــوزاد، پم ــا ن ــاس ب ــل از تم ــت قب ــوی دس شستش  •

شــیر. شیشــه  پســتان 

ســعی شــود از ســرفه و عطســه روی ســطح بــدن   •
گــردد. اجتنــاب  شــیردهی  حیــن  نــوزاد 

ــیردهی از  ــن ش ــی حی ــکان و دسترس ــورت ام در ص  •
شــود. اســتفاده  صــورت  ماســک 

توصیه هــای الزم بــرای شستشــو و تمیــز نگــه داشــتن   •
پمــپ پــس از هــر بــار اســتفاده انجــام شــود.

درخواســت کمــک از یــک شــخص ماهــر در تغذیه   •
نــوزاد بــا شــیر دوشــیده شــده بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.

در زنانــی کــه قصــد تغذیــه نــوزاد بــا شــیر خشــک یــا دوشــیده 
ــق و  ــای دقی ــتفاده از روش ه ــه اس ــه ب ــد توصی ــد، بای ــده دارن ش

ســختگیرانه راهنمــای استریلیزاســیون نمــود.
4.9.3 ترخیص و بستری مجدد در بیمارستان

ــا قرنطینگــی  ــوزادی کــه در زمــان جداســازی ی ــا ن هــر مــادر ی
ــه COVID-19 نیازمنــد  ــه دلیــل ابتــال یــا شــک ب ــه ب در خان
بســتری مجــدد در بیمارســتان بــه علل مشــکالت پــس از زایمان 
یــا مراقبــت در بخــش نــوزادان باشــد، بایــد قبــل از مراجعــه بــه 
بیمارســتان نزدیــک محــل زندگــی خــود، تلفنــی تمــاس بگیــرد 
و پروتکل هــای نحــوه مراجعــه کــه در قســمت 4.1 توضیــح داده 
شــده اســت را رعایــت کنــد. محــل بســتری بــه ســطح مراقبــت 

مــورد نیــاز بــرای مــادر یــا نــوزاد بســتگی دارد.

5.   توصیه هــای الزم بــرای مراکــز مراقبــت از 

زنــان به دنبــال جداســازی به دلیــل عالئــم یــا 
COVID-19 دوران نقاهــت بیمــاری اثبــات شــده

ــا  ــاردار ب ــان ب ــارداری از زن ــن ب ــت حی 5.1 مراقب
 COVID-19 ــده ــات ش ــاری اثب بیم

ــه دلیــل  ــودن ب ــه ب ــا دوران ایزول ــارداری کــه ب ــن ب مراقبــت حی
بیمــاری هم پوشــانی داشــته باشــد بایــد تــا پــس از پایــان ایزولــه 
ــه تعویــق بیفتــد. آزمایــش بیشــتری توصیــه نمی شــود. بــودن ب

حتــی در صورتــی کــه آزمایــش قبــل یــک خانــم از نظــر 

 COVID-19 عالئــم بــا  و  باشــد  منفــی   COVID-19
ــود. ــی ش ــکوک تلق ــد مش ــد بای ــه کن مراجع

5.2 مراقبــت حیــن بــارداری بــرای زنــان بــاردار بدنبــال بیمــاری 
COVID-19 اثبــات شــده

ــام  ــس از اتم ــارداری پ ــن ب ــت حی ــت و مراقب ــرای ویزی ــد ب بای
دوره جداســازی شــخصی بدلیــل بیمــاری حــاد، برنامــه ریــزی 

کــرد.
ــن  ــرای بررســی رشــد جنی ــرای انجــام ســونوگرافی ب ارجــاع ب
ــوز  ــود. هن ــه می ش ــاد توصی ــاری  ح ــام بیم ــس از اتم 14 روز پ
شــواهدی وجــود نــدارد کــه COVID-19 خطــر محدودیــت 
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رشــد جنیــن )FGR( را افزایــش می دهــد، ولــی دو ســوم 
 FGR دچــار SARS حاملگی هــای عارضــه دار شــده بــا
شــده اند و در یکــی از مــوارد MERS دکولمــان جفــت رخ 
داده اســت. بنابرایــن پیگیــری بــا ســونوگرافی عاقالنــه بــه نظــر 

.  )28و29( می رســد 
  

کارفرمایــان  بــرای  کار  طــب  توصیه هــای    .6
ــی  ــی پاندم ــان در ط ــاردارکادر درم ــنل ب و پرس

COVID-19
در بریتانیــا بــه تمــام افــراد توصیــه میشــود کــه بــه رعایــت فاصله 
در اجتمــاع بمنظــور کــم کــردن ارتباطــات افــراد توجــه کننــد 

تــا انتقــال کروناویــروس )COVID-19( کاهــش یابــد.

آخریــن راهنمــا توصیــه میکنــد کــه زنــان بــاردار زیــر 28 هفتــه 
ــه ای  ــاری زمین ــدون بیم ــارداری( ب ــه اول و دوم ب ــه ماه )در س
توصیــه هــای همیــن راهنمــا درمــورد رعایــت فاصلــه در 
ــان  ــد. زن ــش بگیرن ــه در پی ــراد جامع ــایر اف ــل س ــاع را مث اجتم
ــایر همکارانشــان  ــد س ــز همانن ــه نی ــر 28 هفت ــاردار شــاغل زی ب
بشــرط رعایــت فاصلــه در محیــط کار میتواننــد مطابــق معمــول 

ــد. ــر کار برون س
ولــی زنــان بــاردار از 28 هفتــه بــه بعــد یــا زنان بــاردار بــا بیماری 
زمینــه ای مثــل بیمــاری ریــوی یــا قلبــی ممکنســت در صــورت 

ــن  ــد و بنابرای ــان دهن ــدیدتری نش ــم ش ــروس عالی ــه وی ــال ب ابت
توصیــه میشــود کــه رویکــرد محتاطانــه تــری در پیــش بگیرنــد 

و قویــا از توصیــه رعایــت فاصلــه در اجتمــاع پیــروی کننــد.
ــاردار کادر  ــان ب ــه زن ــه چگون ــد ک ــن میکن ــا تعیی ــن راهنم ای
درمــان میتواننــد بــه توصیــه هــای رعایــت فاصلــه عمــل کننــد.

ــر  ــاغل در دیگ ــاردار ش ــان ب ــه زن ــا ب ــه ه ــن توصی ــی ازی بخش
ــود. ــوط میش ــز مرب ــا نی حرفه ه

6.2  پرسنل باردار کادر درمان قبل از 28 هفته
بیمــاران  ی  کلیــه  از  مراقبــت  از  اجتنــاب  اســت  ممکــن 
ــاغل  ــراد ش ــایر اف ــد س ــد. همانن ــدور نباش COVID-19 مق

ــر اســاس  ــن خطــر ب ــان اســتفاده از PPE  و تعیی در کادر درم
ــاردار در  ــاغل ب ــان ش ــت زن ــه حفاظ ــر ب ــی منج ــای فعل راهنم
برابــر عفونــت میگــردد.در دســترس قــرار گرفتــن تســت ســریع 
ــاد  ــک زی ــر کم ــای منظمت ــه مراقبته ــه ارای COVID-19 ب
ــا  ــن راهنم ــن تســتها ای ــه ای ــد و د رصــورت دسترســی ب یمیکن

ــد. ــد ش ــانی خواه ــروز رس ــب ب ــور مناس بط
برخــی محیطهــای کار)مثــل اتاقهــای عمــل، بخشــهای بیمــاران 
تنفســی، و بخشــهای مراقبتهــای ویــژه بــا بیمــاران بدحــال( خطر 
ــن در معــرض  ــرار گرفت ــاردار از نظــر ق ــان ب ــرای زن بیشــتری ب
ویــروس دارد چــون تعداد پروســیجرهای ایجاد کننده ایروســل 
بیشــتر اســت. ایــن پروســیجرها در راهنمــای پیشــگیری و کنترل 
عفونــت ذکــر شــده انــد. هنــگام مراقبــت از بیمــاران مشــکوک 

یــا مبتــال بــه COVID-19  تمــام پرســنل ایــن واحدهــا بایــد 
از PPEمناســب اســتفاده کننــد. در صــورت امــکان زنــان 
بــاردار بایــد از کار کــردن دریــن بخشــهای مراقبــت از بیمــاران 

مشــکوک یــا مبتــال بــه COVID-19  بپرهیزنــد.
ــاردار کادر درمــان بعــد از 28 هفتــه  6.3  پرســنل ب

یــا دارای بیمــاری زمینــه ای
ــا دارای  ــه ی ــد از 28 هفت ــان بع ــاردار کادر درم ــان ب ــرای زن ب
بیمــاری زمینــه ای مثــل بیمــاری قلبــی یــا ریــوی بایــد رویکــرد 
ــد  ــرایط بای ــن ش ــا ای ــان ب ــود. زن ــه ش ــری توصی ــه ت محتاطان

ــار  ــا بیم ــاس ب ــد، از تم ــه کار کنن ــکان از خان ــورت ام در ص
مشــکوک یــا مبتــال بــه COVID-19بپرهیزنــد و بطــور قابــل 
توجهــی تماســهای اجتماعــی غیــر ضــروری خــود را کاهــش 
ــرای بســیاری از کادر درمــان ایــن امــر یــک فرصــت  دهنــد. ب
ــرای انجــام  ــال ب ــاوت مث ــت متف ــر در ظرفی کاری انعطــاف پذی
مشــاوره هــای تلفنــی یــا ویدیــو کنفرانــس یــا انجــام وظایــف 
مدیریتــی فراهــم میکنــد. تمــام کارفرمایــان NHSموظفنــد در 
ــق  ــزل را طب ــه کار در من ــوه ادام ــرایط بالق ــکان ش ــورت ام ص

ــد. ــی کنن ــی NHS بررس ــات مدیریت ــهیالت اطالع تس
ــد از  ــم بگیرن ــه تصمی ــر ک ــر خط ــروه پ ــن گ ــان دری کادر درم



25

ــد و ســر کار حاضــر شــوند  ــروی نکنن ــت پی ــه هــای دول توصی
نبایــد در وظایفــی کــه بــا بیمــاران ســرو کار دارد بــکار گرفتــه 
شــوند. واحدهــا میتواننــد بکارگیــری ایــن افــراد را در بخشــهای 
دیگــر مثــل بخشــهای آموزشــی مــد نظــر قــرار دهنــد )مثــال در 

IPCیــا مانورهــای شــبیه ســازی(.

ایــن اقدامــات باعــث میشــود کــه عــده زیــادی از پرســنل بــادار 
ــال و  ــش فع ــه نق ــه ادام ــان  ب ــی زایم ــروع مرخص ــان ش ــا زم ت

ــد . ــه دهن ارزشــمند خــود ادام

فلوچارت ارزیابی خطر COVID-19 در بخش زایمان
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نکات کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد :
1 - خانــم هــای بــاردار مبتــال بــه عفونــت کوویــد 19  قطعــی، 
بایســتی در بیمارســتانهای ســطح ســه تعییــن شــده تحــت مراقبت 
قــرار گیرنــد وبــه ایشــان در مــورد خطــر عواقــب نامطلــوب ایــن 

بیمــاری در بــارداری اطالعــات الزم داده شــود.
2 - اتاقهــای ایزولــه بــا فشــار منفــی ، بایــد بــرای لیبــر و زایمــان 

و مراقبــت از نــوزاد موجــود باشــد.
 3 - در دوران اپیدمــی کوویــد19، از تمامــی خانــم هــای 
روتیــن  مراقبــت  درمانگاههــای  بــه  کننــده  باردارمراجعــه 
میبایســت تاریخچــه ی ســفرهای اخیــر، شــغل،  ســابقه تمــاس 
ــا افــراد مبتــال و  فیزیکــی مشــخص در محــل کار یــا زندگــی ب
ــردد. ــع آوری گ ــب  جم ــورت مرت ــه ص ــی  ب ــرات بالین تظاه

ــی اســکن،  ــرداری قفســه ســینه بخصــوص ســی ت  4 - تصویرب
ــکوک ،  ــاری مش ــا بیم ــارداری ب ــای ب ــد در ورکاپ خانمه بای

ــد19، انجــام شــود. ــا قطعــی  کووی ــی ی احتمال
ــه  ــد در شــرایط قرنطین ــی ، بای ــا احتمال 5 - مــوارد مشــکوک ی
و مــوارد قطعــی در اتــاق ایزولــه مجهــز بــه فشــار منفــی تحــت 
مراقبــت قــرار بگیرنــد. زنــان بــاردار بدحــال بــا عفونــت قطعــی 
بایــد در اتــاق ایزولــه بــا فشــار منفــی د ربخــش مراقبتهــای ویــژه 

بســتری شــوند..
6 - معاینــات خانمهــای بــاردار وزایمــان آنهــا در مریــض هــای 
ــار  ــه فش ــز ب ــه مجه ــاق ایزول ــد در ات ــد 19، بای ــه کووی ــال ب مبت
منفــی انجــام بگیــرد. تجمــع افــراد دراطــراف ایــن اتــاق حیــن 

ــه حداقــل برســد. حضــور بیمــار مبتــال در آن بایــد ب
7 -تمامــی کادر پزشــکی مســیول  مراقبــت از زن بــاردار مبتــال 
بایســتی همیشــه از پوشــش محافظتــی شــخصی کامــل اســتفاده 

(PPE) .کننــد
8 - مدیریــت بیمــار مبتــال بــه بیمــاری کوویــد 19بایــد توســط 
ــان و  ــص زن ــامل متخص ــتانی ش ــوره ی بیمارس ــد منظ ــم چن تی
ــژه،  ــای وی ــن مراقبته ــا، متخصصی ــت ه ــان، پریناتالوژیس زایم
متخصصیــن بیهوشــی مــادران بــاردار، ماماهــا، ویروس شناســان، 

میکروبیولوژیســت هــا، متخصصیــن نــوزادان و متخصصیــن 
ــی انجــام شــود . عفون

ــردی   ــورت ف ــه ص ــد ب ــان بای ــان و روش زایم ــورد زم 9 -در م
ــارداری و  ــا در نظــر گرفتــن شــرایط ســالمت مریــض، ســن ب ب

ــم گیــری شــود. وضعیــت جنیــن تصمی
10 - بــا  توجــه بــه وضعیــت ســالمت بیمــار و پــس از مشــاوره 
ــا  ــاردار،  بیحســی موضعــی ی ــادران ب ــا متخصــص بیهوشــی م ب

عمومــی هــردو میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
11 - در حــال حاضــر، بــا توجــه بــه اطالعــات محــدود موجــود، 
ــن  ــه جنی ــادر ب ــروس از م ــودی وی ــال عم ــع انتق ــواهدی بنف ش

وجــود نــدارد.
ــیر  ــی ش ــورد ایمن ــی در م ــواهد کاف ــر، ش ــال حاض 12 - در ح

ــوزاد  ــادر از ن ــردن م ــدا ک ــه ج ــن نیازب ــم چنی ــادر و ه دادن م
وجــود نــدارد. در صــورت وجــود بیمــاری شــدید یــا بدحالــی 
مــادر، جداســازی مــادر از نــوزاد بهتریــن راه حل موجود اســت. 
در ایــن صــورت دوشــیدن پســتان بــرای ادامــه تولیــد شــیرالزم 
اســت. در بیمــار بــدون عالمــت یــا دارای عالیــم خفیــف 
شــیردهی و هــم اتاقــی مــادر و نــوزاد میتوانــد در تصمیــم گیــری 

توســط مــادر و تیــم مراقبتــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
13 -تمامــی دســت اندر کاران بهداشــتی که در مراقبــت مادران 
ــای  ــونوگرافی خانم ه ــه س ــانی ک ــد و کس ــش دارن ــاردار نق ب

بــاردار را انجــام میدهنــد، بایــد آموزشــها و دوره هــای الزم برای 
اســتفاده از رســپیراتورمحافظ شــخصی یــا PAPR را دیده باشــند.    
احتمالــی،  بــاردار  بیمــار  ســونوگرافی  صــورت  در   -  14
ــطوح   ــی س ــد تمام ــد 19، بای ــه کووی ــال ب ــا مبت ــکوک، ی مش
پــروب دســتگاه ســونوگرافی بــا مراجعــه بــه توصیــه هــای 
ــوب  ــان مرط ــت “زم ــا رعای ــتگاه و ب ــده دس ــرکت تولیدکنن ش

ــوند . ــز ش ــی تمی ــد عفون ــع ض ــا مای ــطوح، ب ــدن”  س مان
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بیانیــه اجماعــی ISUOG در خصــوص  رونــد انجــام 
ــی در  ــی مامای ــن و تخصص ــونوگرافی روتی ــات س خدم

COVID-19 اپیدمــی 

مترجم: 
دکتر آرا عمرانی پور، متخصص زنان و زایمان

ویرایش:
ــان و  ــن زن ــن متخصصی ــر انجم ــان، دبی ــان و زایم ــص زن ــنجری، متخص ــیم س ــر نس  دکت

ــران ــی ای مامای
 دکترســولمازپیری، پریناتالوژیســت، مســئول روابــط بیــن الملــل انجمــن متخصصیــن زنــان 

و مامایــی ایــران
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مقدمه
ایــن بیانیــه بــرای پزشــکان و کارکنــان شــاغل در مراکــز ارایــه  
ــت  ــی جه ــر و تخصص ــن ، پرخط ــونوگرافی روتی ــات س خدم
مراقبــت از زنــان بــاردار در نظــر گرفتــه شــده اســت. بررســی 
ســونوگرافی بخــش مهمــی از مراقبــت در ایــن مراکــز اســت.

بخــش مهمــی  مامایــی  ســونوگرافی روتیــن و تخصصــی 
از مراقبتهــای دوران بــارداری اســت کــه بــا وجــود ادامــه 
 2019 ویــروس  کرونــا  بیمــاری  جهانــی  گیــری  همــه 
)COVID-19( وهمــه عــوارض )کوموربیدیتــی( مرتبــط بــا 

آن ،بایــد همچنــان انجــام شــود.)1(
ایــن ســند راهنمــای )گایدالیــن( مدیریــت بالینــی نیســت بلکــه 
ــه اجمــاع نظــرconsensus از ســوی کارشناســان  ــک بیانی ی

بیــن المللــی اســت ، کــه پیشــنهادات و گزینــه هایــی را بــرای 
مدیریــت گــردش کار بیمــار و رویکردهــای بالینــی در زمــان 
COVID-19 ارائــه مــی دهــد کــه مــی توانــد در کشــورهای 
ــع و زیرســاخت هــای  مختلــف و مراکــز مجــزا، براســاس مناب
ــت  ــایل محافظ ــب ازوس ــتفاده مناس ــود. اس ــق داده ش ــا وف آنه
شــخصی )PPE( و بهداشــتی ، ضــد عفونــی کننــده هــای 
پــروب هــای اولتراســوند ، تجهیــزات و اتــاق ســونوگرافی در 

ــان شــده اســت.)2،3( ــه  بی راهنماهــای جداگان
بایــد بــه زنــان بــاردار و جنینهــای آنهــا مراقبتهــای بالینــی 

ــه طــور خــاص اســتفاده از  ــر شــواهد و ب بــی خطــر و مبتنــی ب
ــه شــود. در  ــر اســاس راهنماهــای موجــود، ارائ ســونوگرافی ب
 ،COVID-19طــول همــه گیــری جهانــی ) پاندمــی( بیمــاری
بــه منظــور محافظــت از بیمــاران و کارکنــان بایــد تــالش 
شــود تــا ویزیــت هــای بیمــاران بــه حداقــل برســد ، بــه ویــژه 
هنگامــی کــه کمبــود کارکنــان بــه دلیــل سیاســت هــای ایزولــه 
کــردن فــردی، گــردش کار در واحــد ســونوگرافی را تحــت 

تاثیــر قــرار مــی دهــد.
اصول اساسی در شرایط همه گیری عبارتند از:

آنهــا  مصــرف  و  ذخیــره  پزشــکی  منابــع  بایــد   .1

شــود. بنــدی  اولویــت 
ــنل  ــروری پرس ــه غیرض ــری از مواجه ــرای جلوگی ب  .2
پزشــکی بــا بیمــاران )بالقــوه( عفونــی و برعکــس بســیار دقــت 
شــود. بخصــوص در ســونوگرافی بــه دلیــل عــدم امــکان 
ــم و  ــن خان ــوت( بی ــا 6 ف ــر ی ــی )2 مت ــه محافظت ــت فاصل رعای
ــه عفونــت زیــاد اســت. ارائــه دهنــده خدمــات ، خطــر ابتــال ب

تعــداد ویزیــت هــا بــه حداقــل مراجعــات ضــروری   .3
کاهــش یابــد و بایــد بــه خانمهــا توصیه شــود بــرای   جلوگیری 

ــد. ــه نماین ــراه مراجع ــدون هم ــروس، ب ــیوع وی از ش
توصیه عمومی

تمــام زنــان نیازمنــد مراقبــت براســاس عالئــم و وضعیــت 
ــی  ــایی بیماران ــدم شناس ــن ق ــوند. اولی ــد تریاژش ــت بای عفون
ــد و  ــوده شــده ان ــه ویــروس آل ــا احتمــاالً ب اســت کــه قطعــا ی
افــرادی کــه )ظاهــرا(  آلــوده نشــده انــد ، البتــه بایــد شــواهد در 
حــال افزایــش بــی عالمتــی بخــش عمــده ای از افــراد آلــوده را 
در نظــر گرفــت.)1،4( توصیــه مــی شــود خانمهــا قبــل از ورود 
 COVID-19 ــه بخــش ســونوگرافی ، از طریــق پرسشــنامه ب

غربالگــری شــوند.
بهداشــتی،خدمات  هــای  مراقبــت  مراکــز  از  بســیاری 
ــه  ــد ک ــرده ان ــاد ک ــاژ COVID-19 را ایج ــی تری اختصاص
ــرده و در  ــی ک ــدار را ارزیاب ــاران عالمت ــوان بیم ــی ت در آن م

صــورت لــزوم بــرای بررســی عفونــت، حتــی قبــل از ورود بــه 
بیمارســتان مــورد آزمایــش قــرار داد. اگــر بیمــار عالمــت دار 
بــاردار باشــد ، بایــد توســط فــرد مســئول مراقبــت خــود مطابــق 

ــود. ــی ش ــه ای ارزیاب ــای منطق ــتورالعمل ه دس
ــود نباشــد و یــا بیمــار  اگــر چنیــن ســرویس تریــاژی موج
ــم و  ــر عالئ ــم از نظ ــه خان ــت ک ــم اس ــد ، مه ــدار نباش عالمت
عوامــل خطــر براســاس ســابقه ســفر، شــغل، تمــاس قابــل توجــه 

ــاری: ــای بیم ــت درکانونه و اقام
)  Travel, Occupation, Contact, Cluster  ;TOCC2)  

ــر مــورد  ــه شــرح زی ــل از حضــور در مرکــز ســونوگرافی ب قب
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ــرد. ــرار گی ــب ق ــری مناس غربالگ
برنامه ریزی و سازماندهی ویزیتها

ویزیتهای تعیین شده قبل از شروع وضعیت اضطراری:
و  ای  منطقــه  هــای  محدودیــت  صــورت  در   •
یــا کمبــود کارکنــان ، بــه تعویــق انداختــن یــا لغــو کلیــه 
ــل( 14 روز  ــرای )حداق ــس ب ــر اورژان ــای غی ــونوگرافی ه س
بایــد در نظــر گرفتــه شــود. ویزیتهــا ممکــن اســت طبــق برنامــه 
هــای توصیــه شــده مراقبتهــای ضــروری مجــدداً تنظیــم شــوند 

)بــه تصویــر زیــر مراجعــه کنیــد(.
بــا توجــه بــه محدودیــت هــای منطقــه ای ، در   •
ــیونها  ــی و اندیکاس ــن حاملگ ــدان ، س ــودن کارمن ــترس ب دس
، بایــد  اورژانســی بــودن ویزیتهــای موجــود توســط تیــم 

شــوند. بررســی  هفتگــی  صــورت  بــه  پزشــکی 
انداختــن ویزیــت غیــر  تعویــق  بــه  در صــورت   •
اورژانــس ، بایــد از طریــق تلفــن بــه بیمــار توضیــح داده 
ــد بلکــه  ــه خطــر نمــی افت ــای بارداریشــان ب شــود کــه مراقبته
بــرای امنیــت خانــم بــاردار و فرزنــدش در زمــان شــیوع 

یابــد. مــی  تغییــر   COVID-19
ــا  ــه ی ــرار گرفت ــروس ق ــرض وی ــار در مع ــر بیم اگ  •
مشــخص شــده کــه بــه ایــن ویــروس آلــوده شــده اســت ، بایــد 
توصیــه شــود کــه براســاس دســتورالعملهای منطقــه ای و ملــی 

بــه بیمارســتان نــرود و خــودرا بــه مــدت 14 روز ایزولــه کنــد. 
بــرای نظــارت وضعیــت بیمــار بایــد ارتبــاط نزدیــک بــا ایشــان 

ــود. ــرار ش برق
برنامه ریزی ویزیت های جدید

ــا بصــورت  ــن و ی ــا تلف ــر اســت ب ــا بهت همــه ویزیته  •
شــوند. دهــی  نوبــت  مالقــات حضــوری  بجــای  آنالیــن 

ــاس  ــت براس ــه دق ــد ب ــان بای ــور کارکن ــان حض زم  •
و  ســونوگرافی  اندیکاســیونهای  بــه  بســته  و  دســتورالعمل 
ــا  ــد ب ــک ، بای ــورت ش ــود و در ص ــزی ش ــه ری ــا برنام اولویته

نماینــد. مشــورت  پزشــک 

انتظــار،  اتــاق  در  شــلوغی  از  جلوگیــری  بــرای   •
ــه بیمــاران  ــی گذاشــته شــود و ب ــه زمان ــا فاصل ــد ب ــا بای ویزیته
ــان  ــد. کارکن ــا همــراه مراجعــه ننماین ــه مــی شــود کــه ب توصی
ــه بیمــار اطمینــان دهنــد کــه در صــورت تمایــل ،یــک  بایــد ب
پزشــک جهــت مشــاوره بــا او و اعضــای خانــواده وی از طریــق 

تلــه کنفرانــس در دســترس خواهــد بــود .
ــم کــه یــک شــخص مســئول،  ــه مــی کنی ــا توصی م  •
بــه کمــک یــک پزشــک ، یــک روز قبــل از ویزیــت ، بــا هــر 
ــل خطــر  ــم و عوام ــا او را از نظــر عالئ ــرد ت بیمــار تمــاس بگی
ــم و  ــروز عالئ ــد. در صــورت ب مهــم TOCC غربالگــری کن
یــا TOCC مثبــت ، ویزیــت بایــد طبــق برنامــه اولویــت بنــدی 

ــود. ــم ش ــاره تنظی ــد دوب ــه بع ــل 2 هفت ــرای حداق ب

ــاوری Telehealth وجــود داشــته باشــد ،  اگــر فن  •
ــان  ــروی کار ، کارکن ــت نی ــاندن ظرفی ــر رس ــه حداکث ــرای ب ب
قرنطینــه شــده مــی تواننــد صبــح روز ســونوگرافی، بیمــاران را 
ــد.  ــم TOCC ، غربالگــری نماین ــل خطــر و عالئ ــرای عوام ب
در صــورت نیــاز بــه تنظیــم مجــدد / لغــو ویزیــت ، آنهــا بایــد 
بــه بیمــار اطمینــان دهنــد کــه ایــن امــر تأثیــر منفــی بــر ســالمت 

ــت. ــد گذاش ــش نخواه ــر و جنین ــم باردل خان
ــد در  ــروس، بای ــاالي وی ــا شــیوع ب ــات ب در اجتماع  •
نظــر داشــته باشــیم کــه بیمــاران هنــگام مراجعــه بــه واحــد، از 

ماســک هــای جراحــي اســتفاده کننــد.
ــار  ــات بیم ــور اطالع ــه بروش ــت ب ــر اس ــاران بهت بیم  •
ســایر  و  بــارداری  و   COVID-19 دربــاره   ISUOG

ــه بیمــار ارجــاع   داده  شــوند: ــوط ب اطالعــات منطقــه ای مرب
https://www.isuog.org/clinical-resources/(
pa t ien t - in format ion -se r ies /pa t ien t -
)and-pregnancy.html-19-informationcovid

ایجاد اتاق ایزوله در مرکز سونوگرافی
بیمــاران بســتری بــا عفونــت مشــکوک / احتمالــی / تاییــد شــده 
ــا  ــن ی ــه ســونوگرافی روتی ــاز ب بیمــاری COVID-19 کــه نی
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ارزیابــی و  بســتر  مامایــی  دارنــد، ترجیحــأ در  تخصصــی 
ــی /  ســونوگرافی شــوند. بیمــاران ســرپایی مشــکوک / احتمال
قطعــی عفونــت COVID-19 کــه نیــاز بــه حضــور در واحــد 
ــه اختصاصــی  ــاق ایزول ــک ات ــد در ی ــد ، بای ســونوگرافی دارن
کــه در نزدیکــی یــک ســرویس بهداشــتی باشــد، توســط 

ــوند. ــونوگرافی ش ــونوگرافرباتجربه س س
توصیــه هــای کمیتــه ایمنــی ISUOG بــرای انجــام   •
ایمــن ســونوگرافی هــای مامایــی و زنــان و تمیــز نمــودن 
تجهیــزات در زمــان همــه گیــری COVID-19 بایــد رعایــت 

شــوند.)3(
در حالــت ایــده آل ، بایــد تجهیــزات جداگانــه بــرای بیمــاران 
بــا عفونــت مشــکوک / احتمالــی / تاییــد شــده اســتفاده شــود.

ــا ،  ــروب ه ــونوگرافی ، پ ــتگاه س ــد از: دس ــوارد عبارتن ــن م ای
ترجیحــا بســته هــای ژل یکبــار مصــرف در صــورت وجــود بــه 
ــار مصــرف  ــای ژل ، دســتکش و وســایل یکب جــای بطــری ه

ــرای اقدامــات تهاجمــی. ب
هنگام ورود به مرکز سونوگرافی

واحــد  از  تریــاژ خــارج  ایســتگاه  بــه  بیمــار  هنــگام ورود 
ســونوگرافی ، بایــد در مــورد بــروز هرگونــه عالئــم و عوامــل 
ــد  ــار بای ــرارت بیم ــه ح ــود. درج ــش ش ــر TOCC پرس خط

ــود. ــی ش بررس
ــرفه  ــد س ــی مانن ــا عالئم ــود ب ــت خ ــرای ویزی ــاری ب ــر بیم اگ
ــور در  ــل از حض ــد و قب ــه کن ــس مراجع ــی نف ــا تنگ ــب  ی ، ت
واحــد ســونوگرافی تخصصــی مامایــی، بــه مراکــز اختصاصــی 
تریــاژ نرفتــه باشــد ، مطابــق پروتــکل هــای محلــی بــرای 
ــاق اختصاصــی  ــه ات ــد ب مدیریــت عفونــت COVID-19، بای
COVID-19 بــرای بیمــاران بــاردار فرســتاده شــود، یــا 
توســط یــک پرســنل ارشــد در یــک اتــاق ایزولــه ویــژه بــرای 

ــود. ــی ش ــور، ارزیاب ــن منظ ای
مراقبتهای مامایی

از  اســتفاده  بنــدی  اولویــت  بــه  نظــر  اجمــاع  بیانیــه  ایــن 

زمــان  شــیوع  مامایــی در  هــای  مراقبــت  ســونوگرافی در 
ــرای  ــنهادی ب ــای پیش ــه ه ــردازد. گزین ــی پ COVID-19 م
مدیریــت ویزیتهــا و رویکردهــای بالینــی بســته بــه پروتــکل هــا 
و دســتورالعمل هــای منطقــه ای ، کارکنــان و زیرســاخت هــا ، 

ــوند. ــم ش ــاص تنظی ــد خ ــر واح ــط ه ــد توس بای
هــدف  کاهــش  انجــام ســونوگرافی وادامه اســتفاده از قابلیتهای 
ســونوگرافی در مــوارد ضــروری و دارای اندیکاســیون فــوری 

 . ست ا
ــد  ــاردار نیازمن ــان ب ــاژ زن ــی تری ــای عموم راهنم

ــونوگرافی  ــی س بررس
ــرض  ــای در مع ــایی حاملگیه ــا شناس ــی ب ــونوگرافی مامای  س
خطــر اطالعــات مهمــی را بــرای مدیریــت بــه موقــع مراقبتهــای  

ــد. ــوب فراهــم میکن ــن هــا و پیامدهــای مطل ــادران و جنی م
همچنیــن از آن بــه ویــژه درهمــه گیــری هــا، بــه عنــوان ابــزاری 
قدرتمنــد بــرای اطمینــان بخشــي بیمــار و خانــواده اش از 

ــود. ــتفاده میش ــن اس ــالمت جنی س
دســتورالعملهای مختلفــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی)8-5( 
دارد.  وجــود  هــا  ســونوگرافی  زمــان  و  تعــداد  مــورد  در 
ــداد  ــت تع ــری جه ــم گی ــع تصمی ــت در موق ــر اس ــن بهت بنابرای
و زمــان ســونوگرافیها ، مدیریــت بالینــی و پیگیــری بیمــاران ، 
دســتورالعمل هــای منطقــه ای و تعــداد پرســنل، در نظــر گرفتــه 

شــود.
اگــر کارکنــان یــک واحــد ســونوگرافی مامایــی دچــار عالئــم 
ــع  ــر مناب ــر چشــمگیری ب ــاالً تأثی COVID-19 شــوند ، احتم
ــه ناچــار منجــر  ــد داشــت کــه ب ــن واحــد خواهن ــت ای و ظرفی
بــه کاهــش قابــل توجــه تعــداد ویزیتهــای قابــل انجــام خواهنــد 
شــد. بنابرایــن ، تقســیم بنــدی بیمــاران در ســه گــروه زیربــرای 
اولویــت بنــدی ، بــر اســاس نــوع ســونوگرافی و اندیکاســیونها، 

پیشــنهاد میشــود )شــکل 1(:
1.            سونوگرافیهایی که باید بدون تأخیر انجام شوند. 

ســونوگرافیهایی کــه بــدون تأثیــر بــر مراقبــت هــای   .2
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ــد.  ــر بیفتن ــه تأخی ــه ب ــد هفت ــرای چن ــت ب ــن اس ــی ممک بالین
ســونوگرافیهایی کــه مــی تواننــد بــرای مــدت زمــان   .3

لغــو شــوند. بیمــاری  همــه گیــری 
تقسیم بندی سونوگرافیها عبارتند از:

1. بخشی از سونوگرافی روتین )سه ماهه اول یا دوم(
ــد  ــی ، مانن ــر قبل ــش خط ــوارد افزای ــیون دار در م  2. اندیکاس
ناهنجــاری هــای ســاختاری و ژنتیکــی و نارســایی جفــت 
)پره اکالمپســی ، محدودیــت رشــد جنیــن( ، زایمــان زودرس 

ــادر  ــرایط م و ش
3. اندیکاســیون دار بخاطــر عوامــل خطــر پدیــد آمــده در 

بــارداری )شــکل 2(. دوران 
 ISUG معاینــات ســونوگرافی بهتــر اســت مطابق دســتورالعمل
بــرای ســونوگرافی ســه ماهــه اول و دوم حاملگی)5،9(یــا 
ــوند و  ــام ش ــه ای)6،7( انج ــی و منطق ــای مل ــتورالعمل ه دس
توصیــه مــي شــود بــراي کوتــاه کــردن زمــان اســکن بــا تمــاس 
ــای  ــوویپ ه ــت ، س ــر ثاب ــن تصاوی ــاي گرفت ــه ج ــتقیم، ب مس
)sweeps( نواحــي آناتومیــک بصــورت کلیــپ ذخیــره شــود 
و ذخیــره  آفالیــن ســطح مقطــع ســونوگرافیک مــورد نظــر و 
ــه  ــر گرفت ــک در نظ ــری بیومتری ــدازه گی ــت آوردن ان ــه دس ب
ــر تکنیکــی  ــد ه ــی توان شــود. سونولوژیســت / ســونوگرافر م
ــا  را جهــت تکمیــل معاینــه بــه کار گیــرد. یــک ســونوگرافر ب
ــچ  ــی انجــام دهــد و هی ــه تنهای ــد ســونوگرافی را  ب ــه بای تجرب

ــاق حضــور داشــته باشــد. ــد درات کارآمــوزی نبای
در زمــان همــه گیــری COVID-19 بســته بــه شــیوع منطقــه 
ــه  ــه فاصل ــاس توصی ــر اس ــان و ب ــود کارکن ــاری و کمب ای بیم
گــذاری اجتماعــی، بیمــاران پرخطــر بایــد در اولویــت ویزیــت 
گیرنــد. عــالوه بــر ایــن ، بهتــر اســت اولویــت بنــدی بــا توجــه 
ــت  ــال اولوی ــود، مث ــه ش ــر گرفت ــونوگرافی در نظ ــوع س ــه ن ب
ــه ســونوگرافی  ــی ســه ماهــه دوم نســبت ب ســونوگرافی آنومال
ســه ماهــه اول  [ البتــه در صــورت اســتفاده از یــک روش 
غربالگــری دیگــر ] واولویــت ســونوگرافی هــای رشــد بدلیــل 

ــر  ــد نظ ــن  ]م ــا جنی ــادر ی ــد [ در م ــان و جدی ــوارض همزم ع
قرارگیــرد. )10،11(

راهنمــای ویــژه بــرای انجــام ســونوگرافی  روتیــن 
در بــارداری هــای کــم خطــر

ــر  ــور خط ــدون فاکت ــاردار ب ــای ب ــرای خانمه ــا ب ــن راهنم ای
کننــده  مراجعــه  جنیــن  یــا  مــادر  در  کوموربیدیتــی  یــا 
ــای  ــد. مراقبته ــی باش ــن م ــونوگرافی روتی ــی س ــت ارزیاب جه
ــد  ــه ای میتوان ــتورالعملهای منطق ــت دس ــا رعای ــونوگرافی ب س

ــد: ــر باش ــوارد زی ــامل م ش
محــل  ارزیابــی  بــرای  اول  ماهــه  ســه  بررســی   •
حاملگــی ، قابلیــت زنــده مانــدن ، تعــداد جنین و کوریونیســیتی 
، ســن حاملگــی ، آناتومــی جنیــن و غربالگــری )آنوپلوئیــدی / 

) مپســی کال ه ا پر
ســونوگرافی آنومالــی اســتاندارد در هفتــه 18 تــا   •
ــی و  ــن، آناتوم ــدازه جنی ــی، ان ــت قلب ــی فعالی ــرای ارزیاب 23 ب

جفــت5 محــل  و  ظاهــر  و  جنیــن  عمومــی  ســالمت 
سونوگرافی رشد جنین در سه ماهه سوم  •

در بیمــاران کــم خطــر ، بســته بــه اینکــه از نظــر عفونــت 
COVID-19 بــی عالمــت یــا عالمــت دار هســتند و یــا 
ــت  ــان ویزی ــر TOCC در زم ــل خط ــت عوام ــری مثب غربالگ
را  دارنــد  ، توصیــه هــای ارائــه شــده در جــدول 1 را در نظــر 

ــد. بگیری
جــدول 1:تغییــر معاینــات ســونوگرافی روتیــن در مــادران 
ــت  ــرای عفون ــا ب ــا آنه ــه آی ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ، ب ــم خط ک
COVID-19 بــدون عالمــت هســتند یــا دارای عالمــت و یــا 

غربالگــری مثبــت و عوامــل خطــر TOCC را  دارنــد.
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ــود ،  ــی ش ــه نم ــای 11-13 توصی ــه ه ــونوگرافی در هفت * س
مگــر اینکــه ســن حاملگــی بعــد از 2 هفتــه هنــوز در محــدوده 
ــنی  ــت س ــه محدودی ــورهایی ک ــد . † در کش ــر باش ــورد نظ م
حاملگــی جهــت ختــم وجــود دارد ، بایــد محدودیــت زمانــی 
و پیامدهــای آن قبــل از وقــت دهــی مجــدد بــه روشــنی بــرای 

بیمــاران توضیــح داده شــود. اگــر یــک بیمــار نزدیــک بــه حــد 
ــتفاده  ــا اس ــونوگرافی ب ــد ، س ــی باش ــی م ــن حاملگ ــی س قانون
از وســایل محفاظــت شــخصی مناســب )PPE( یــا تعویــق بــه 

ــد.  ــه را در نظــر بگیری مــدت 2-3 هفت
تســت   ،  NIPT ، non-invasive prenatal testing

ــد.  ــل از تول ــی قب غیرتهاجم
راهنمــای انجــام ســونوگرافی روتیــن در بــارداری 

هــای دارای عــوارض زمینــه ای و جدیــد
قبیــل  از  مــادری،  اندیکاســیونهای  دارای  حاملگیهــای   در 
پره اکالمپســی، دیابــت، کلســتاز، غربالگــری مثبــت آنتــی 

ــایر  ــادی ، س ــکالت انعق ــی ، مش ــی عروق ــاری قلب ــادی، بیم ب
بیمــاری هــای مزمــن یــا ســابقه زایمــان زودرس ،بایــد پایــش  

ــود. ــزی ش ــه ری ــارداری برنام ــق ب دقی
ــه  ــی، از جمل ــیونهای جنین ــای دارای اندیکاس ــی ه در حاملگ
ــن،  ــد جنی ــت رش ــت ، محدودی ــدی مثب ــری آنوپلوئی غربالگ

ناهنجــاری هــای  ناهنجــاری هــای ســاختاری مشــکوک، 
ژنتیکــی، حاملگــی هــای چنــد قلویي)بخصــوص دوقلوییهــای 
ــروری  ــری ض ــی، پیگی ــر طبیع ــت غی ــا جف ــی( ی مونوکوریون

ــت. اس
در ایــن بیمــاران ، بــا توجــه بــه اینکــه آیــا آنهــا بــرای عفونــت 
COVID-19 بــدون عالمــت یــا عالمــت دارنــد و یــا دارای 
ــرای TOCC در زمــان ویزیــت مالقــات  غربالگــری مثبــت ب
تعییــن شــده هســتند، برنامــه ســونوگرافی ارائــه شــده در 

ــد. ــر بگیری ــدول 2 را در نظ ج
ــا  ــای ب ــن خانمه ــونوگرافی روتی ــات س ــر معاین ــدول 2:تغیی ج
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عــوارض زمینــه ای و جدیــد، بــا توجــه بــه ایــن کــه آیــا آنهــا 
بــرای عفونــتCOVID-19 بــدون عالمــت یــا عالمــت دار 
و/ یــا غربالگــری مثبــت بــرای عوامــل خطــر TOCC دارنــد 

یــا خیــر.
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* در ایــن مــوارد ســونوگرافی در هفتــه هــای 11-13 توصیــه 
نمــی شــود ، مگــر اینکــه ســن حاملگــی بعــد از 2 هفتــه 
ــي  ــت قانون ــه محدودی ــورهایی ک ــد. † در کش ــب باش مناس
ــد  ــود دارد ، ، بای ــی وج ــم حاملگ ــرای خت ــی ب ــن حاملگ س
محدودیــت زمانــی و پیامدهــای آن قبــل از وقــت دهــی مجدد 
بــه روشــنی بــرای بیمــاران توضیــح داده شــود. اگر یــک بیمار 
نزدیــک بــه حــد قانونــی حاملگــی مــی باشــد، ســونوگرافی بــا 
ــا  ــب )PPE( ی ــخصی مناس ــت ش ــایل محفاظ ــتفاده از وس اس
تعویــق بــه مــدت 2-3 هفتــه را در نظــر داشــته باشــید. ‡ فقــط 
ــت  ــدداً وق ــی، مج ــن بررس ــودن آخری ــی ب ــورت طبیع در ص
دهــی شــود. اگــر محدودیــت رشــد جنیــن وجــود دارد ، طبــق 

ــد. ــکل اســتاندارد ســونوگرافی را انجــام دهی پروت

راهنمــای ویــژه بــرای انجــام ســونوگرافی روتیــن 
در زنــان مبتــال بــه عفونــت مشــکوک / احتمالــی / 

COVID-19 تاییــد شــده
بــرای انجــام ایمــن ســونوگرافی هــای زنــان و مامایــی و ضــد 
عفونــی تجهیــزات در زمــان COVID-19 )3( بــه راهنمــای 
ویــروس  کورونــا  عفونــت  مــورد  در   ISUOGموقــت
جدیــد2019 در حاملگــی و بعــد از زایمــان)2( و کمیتــه 

ایمنــی ISUOG مراجعــه کنیــد.
موارد زیر را در نظر بگیرید:

ــه و  ــه صــورت ایزول ــد ب ــی بای ــوارد مشــکوک / احتمال 1- م
ــی  ــه فشــار منف ــاق ایزول ــک ات ــد در ی ــد شــده بای ــوارد تایی م
درمــان شــوند. مــوارد تأییــد شــده بســیار شــدید بیمــاری بایــد 
ــت هــای  ــه فشــار منفــی در بخــش مراقب ــاق ایزول در یــک ات

ــژه  ICU بســتری شــوند. وی
ــان  ــت از زن ــگام مراقب ــب هن ــد PPE2 مناس ــان بای 2. کارکن
بــاردار مبتــال بــه عفونــت مشــکوک / احتمالــی / تأییــد شــده 

ــند. ــته باش COVID-19 داش
ــی  ــرای ارزیاب ــتر ب ــونوگرافی در بس ــب ، س ــان مناس 3. در زم
رشــد جنیــن ، حجــم مایــع آمنیوتیــک و داپلرعروق بنــد ناف، 

در صــورت لــزوم ، قابــل انجــام اســت. ایــن ســونوگرافی بایــد 
ــان  ــدت زم ــا م ــه انجــام شــود ت ــا تجرب ــونوگرافر ب توســط س

ســونوگرافی کوتــاه شــود.
ــا در حــال  ــد شــده ی ــت تأیی ــه عفون ــال ب ــاردار مبت ــان ب 4- زن
ــه پــس از بهبــودی  ــد 4 هفت بهبــودی از بیمــاری خفیــف ، بای
بررســی رشــد جنیــن شــوند. ســونوگرافیهای پیگیــری بعــدی 

ــر اســاس یافتــه هــا تعییــن  شــوند. بهتــر اســت ب
عفونــت  از  شــواهدی  گونــه  هیــچ  قبلــی  مطالعــات   -5
بــا کروناویــروس )SARS-CoV( گــزارش  مــادرزادی 
نکــرده اســت ، و در حــال حاضــر هیــچ اطالعاتــی در مــورد 
COVID-19 خطــر ناهنجــاری مــادرزادی هنــگام عفونــت

ــارداری وجــود  ــه دوم ب ــل ســه ماه ــا اوای ــه اول ی در ســه ماه

نــدارد. بــا ایــن وجــود ، ســونوگرافی مورفولــوژی دقیــق 
ــه  ــال ب ــاردار مبت ــان ب ــرای زن ــارداری ب ــا 23 ب ــه 18 ت در هفت
عفونــت تاییــد شــده COVID-19 اندیکاســیون دارد. بســته 
ــارداری ، ایــن  ــرای خاتمــه ب ــه محدودیــت زمانــی قانونــی ب ب
ــا  ــد ت ــر بیفت ــه تأخی ــه ب ــا 4 هفت ــت ت ــن اس ــونوگرافی ممک س

ــد. ــش یاب ــاری کاه ــیوع بیم ش
ــده COVID-19، در  ــد ش ــت تأیی ــه عفون ــال ب ــان مبت در زن
صــورت عــدم بســتری در بیمارســتان ، بایــد بــرای وقــت دهــی 
ــتری  ــورت بس ــرد. در ص ــالش ک ــا ت ــای آنه ــدد ویزیته مج

 ISUOG شــدن در بیمارســتان ، مطابــق دســتورالعمل موقــت
در مــورد عفونــت COVID-19 در دوران بــارداری و بعــد 
از زایمــان)2( ، بایــد از ســالمت جنیــن اطمینــان حاصــل شــود.

ــدول 3 را  ــده در ج ــه ش ــنهادی ارائ ــونوگرافی پیش ــه س برنام
ــت. ــر گرف ــاران در نظ ــن بیم ــوان در ای ــی ت م

ــان  ــن در زن ــونوگرافی روتی ــات س ــرات معاین ــدول 3: تغیی ج
مبتــال بــه عفونــت -مشــکوک / احتمالــی / تاییــد شــده 

COVID ، بــر اســاس ســابقه بســتری بــودن
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* ســونوگرافی درایــن شــرایط در هفتــه هــای 11-13 توصیــه 
نمــی شــود ، مگــر اینکــه ســن حاملگــی بعــد از 2 هفته مناســب 
باشــد. † در کشــورهایی کــه محدودیــت ســنی حاملگــی 
بــرای خاتمــه حاملگــی وجــود دارد ، بایــد محدودیــت زمانــی 
و پیامدهــای آن قبــل از وقــت دهــی مجــدد بــه روشــنی بــرای 
ــه  ــک ب ــار نزدی ــک بیم ــر ی ــود. اگ ــح داده ش ــاران توضی بیم

ــا اســتفاده  ــی حاملگــی مــی باشــد ، ســونوگرافی ب ســن قانون
از وســایل محفاظــت شــخصی مناســب )PPE( انجــام شــود 
ــرد.  ‡  ــرار گی ــر ق ــد  نظ ــه م ــدت 2-3 هفت ــه م ــق ب ــا تعوی ی
ایــن مــی توانــد یــک ســونوگرافی هدفمنــد باشــد ، زیــرا در 
صــورت بیمــاری شــدید، ممکــن اســت انجــام ســونوگرافی 

ــر نباشــد. کامــل مورفولوژیــک امــکان پذی
دیگر خدمات تخصصی سونوگرافی     

ــات اختصاصــی ســونوگرافی را  ــواع خدم ــف ان مراکــز مختل
ــارداری و  ــن دوران ب ــت روتی ــاً مراقب ــد و غالب ــی دهن ــه م ارائ
ســونوگرافی نیــز در همــان مراکــز انجــام مــی شــود. بــه منظور 

ــت در  ــر اس ــار ، بهت ــای بیم ــت ه ــاندن ویزی ــل رس ــه حداق ب
همــان روز ویزیــت / ســونوگرافی معمــول قبــل از تولــد 
، ویزیــت تخصصــی را هــم برنامــه ریــزی کــرد و حتــی 
االمــکان از Telehealth ، مثــال بــرای مشــاوره ژنتیکــی 

ــرد. ــتفاده ک اس
در زمــان همــه گیــری COVID-19 ، بســته بــه شــیوع منطقه 

ــه  ــه فاصل ــر اســاس توصی ــان و ب ای بیمــاری و کمبــود کارکن
ــی  ــر اســاس ارزیاب ــر ب ــای زی ــه ه ــی ، توصی ــذاری اجتماع گ

نســبت ســود - زیــان بعمــل آمــده اســت:
ویزیت های حاملگی دوقلویی مونوکوریونی

1. زنــان بایــد تشــویق شــوند کــه ســونوگرافی روتیــن خــود را 
از دســت ندهنــد.)6(

ــن   ــه جنی ــن ب ــفوزیون جنی ــندرم ترانس ــورت بروزس 2. در ص
ــا،  ــل ه ــی از ق ــن در یک ــد جنی ــت رش ــا محدودی ــدید و ی ش
 PPE از  اســتفاده  بــا  را  مداخله)intervention(جنینــی 
ــم ، وضعیــت TOCC و وضعیــت  ــر اســاس عالئ مناســب )ب
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COVID-19( انجــام دهیــد.
 ویزیت های کلینیک تخصصی زایمان زودرس 

برای زنان در معرض خطر زایمان زودرس خودبخودی:
1. اگــر بیمــار بــدون عالمــت از نظــر ابتــال بــه عفونــت 
COVID-19 بــدون فاکتورهــای خطــر TOCC اســت ، در 
ــم  ــه رح ــول دهان ــی ط ــا ی ارزیاب ــت ه ــکان ویزی ــورت ام ص
را در 16 هفتــه بــه جــای 14 هفتــه ، شــروع کنیــد. اگــر طــول 
دهانــه رحــم در 18 و 20 هفتــه پایــدار باشــد ، بیمــار را از 

ــد. ــص کنی ــک ترخی کلینی
یــا  و   COVID-19 عفونــت  عالمــت  بیمــار  اگــر   .2
فاکتورهــای خطــر TOCC را دارد ، در صــورت عدم مصرف 
پروژســترون ، آن را تجویــز کنیــد ودر صــورت امــکان ویزیت 

ــد. ــر بیاندازی ــه تاخی ــه ب ــام دوره قرنطین ــس از اتم ــا پ را ت
بررسی اکوکاردیوگرافی جنین

ــب و  ــص قل ــاوره ی متخص ــا مش ــت ب ــر اس ــی بهت ــن بررس ای
ــزی  ــن برنامــه ری ــا فــوق تخصــص طــب جنی عــروق اطفــال ی
شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه بیمــاران شــدیداٌ نیازمنــد، 
در  انتقــال،  و کاهــش خطــر  پرســنل  تعــداد  بــا  متناســب 
اولویــت ویزیــت قــرار گیرنــد. بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن 
ــه  ــی ارائ ــز توانای ــر مرک ــت. اگ ــر اس ــونوگرافی زمانب ــک س ی
ــا ســونوگرافی مامایــی را  اکوکاردیوگرافــی جنیــن همزمــان ب

ــا در یــک ویزیــت هــر دو  ــد ســعی کــرد ت داشــته باشــد ، بای
ــام  ــی انج ــز ارجاع ــک مرک ــن کار در ی ــر ای ــود. اگ ــام ش انج

ــت. ــز الزم اس ــا آن مرک ــاوره ب ــود ، مش ــی ش م
هماننــد ســونوگرافی هــای مامایــی ، می تــوان از یــک رویکرد 
اکوکاردیوگرافیهــا،  بنــدی  اولویــت  بــرای  قســمتی  ســه 
بصــورت اضطــراری ، فــوری و انتخابــی )غیــر فــوری( اســتفاده 

کــرد.
در  )انتخابــی(:   1 درجــه  هــای  ویزیــت   •
از  اســتفاده   ، قبیــل ســابقه خانوادگــی  از  اندیکاســیونهایی 
ــی و اســتفاده  ــاروری ، حاملگــی چندقلوی روشــهای کمــک ب

ــه مــدت 4 هفتــه   از داروهــای تراتوژنیــک ، تعویــق ویزیــت ب
ــد از  ــا بع ــد. )ت ــر بگیری ــیونها در نظ ــه اندیکاس ــه ب ــا توج را ب
ــار دارای  ــه بیم ــی ک ــه ای در صورت ــه 2 هفت ــک دوره ایزول ی
ــد شــده  ــت تأیی ــا عفون ــا عوامــل خطــر TOCC ی ــم و ی عالئ

باشــد(  COVID-19
ویزیــت هــای درجــه 2 )فــوری(: بــرای اندیکاســیون   •
ــادر  ــت م ــابقه دیاب ــر ، س ــی مت ــل NT < 3/5 میل ــی از قبی های
ــه  ــه مــدت 2- 4 هفت ــات را ب ــق ویزیــت مالق ــا صــرع ، تعوی ی
در نظــر بگیریــد. اگــر بیمــار عالمــت دار و / یــا مثبــت از 
نظــر عوامــل خطــر TOCC اســت و یــا عفونــت تأییــد شــده 

PPE مناســب اســتفاده کنیــد. از   ، COVID-19 دارد 
ــورت  ــراری(: در ص ــه 3 )اضط ــای درج ــت ه ویزی  •

وجــود نقــص جنینــی خــارج قلبــی یــا نقــص قلبــی مشــکوک 
ــر مدیریــت بیمــار  ــه ویــژه نقــص مــاژوری کــه تأییــد آن ب ، ب
ــر  ــد. اگ ــت کنی ــار را ویزی ــه بیم ــذارد ، بالفاصل ــی گ ــر م تأثی
 TOCC بیمــار عالمــت دار و / یــا مثبــت از نظــر عوامــل خطــر
اســت و یــا عفونــت تأییــد شــده  COVID-19 دارد ، از 

PPE مناســب اســتفاده کنیــد.

روشهای تهاجمی 
ــد   ــخیص ده ــن تش ــب جنی ــص ط ــوق تخص ــه ف در صورتیک
بــرای  تهاجمــی  روش  یــک  انجــام  بــرای  اندیکاســیونی 

ــتورالعمل  ــا دس ــق ب ــد مطاب ــود دارد، بای ــی وج ــی ژنتیک بررس
هــای ISUOG عمــل شــود،)12(  و مالحظــات زیــر بایــد در 
نظــر گرفتــه شــود. بــا وجــود محدودیــت داده هــا ، مطالعــات 
انجــام شــده در مــادران مبتــال بــه ویــروس نقــص ایمنــی بــدن 
ــیتومگالوویروس  ــت C ، س ــت B ، هپاتی ــانHIV  ، هپاتی انس
و ویــروس تبخــال ، خطــر کــم و محــدود انتقــال عمــودی در 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــود دارد.)13( ب ــی وج ــات تهاجم ــی اقدام ط
ــال  ــاردار مبت ــه از 9 زن ب ــک مطالع ــت. در ی ــاط الزم اس احتی
بــه عفونــت COVID-19در ســه ماهــه ســوم هیــچ گزارشــی 
ــی کــه  ــت داخــل رحمــی مشــاهده نشــد)14(.در حال از عفون
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ــه  ــال ب ــان مبت ــی زن ــات توصیف ــریع از مطالع ــی س ــک بررس ی
ــال  ــوردی از انتق ــچ م ــال هی ــری نات COVID-19 در دوره پ
عمــودی در بیــن 25 بــارداری را گــزارش نکــرده اســت،)15( 
ــده از  ــد ش ــوزاد متول ــک ن ــرأ ی ــی اخی ــه تحقیقات ــک مقال ی
 IgG بــا آنتــی بــادی ،COVID-19 مــادر مبتــال بــه عفونــت
و IgM مثبــت ، بــا وجــود نتیجــه اســید نوکلئیــک منفــی 
ویروســی را گــزارش کــرد)16(، کــه احتمــال انتقــال عمــودی 
ــت.  ــتری الزم اس ــای بیش ــا داده ه ــد ، ام ــی ده ــش م را افزای
ــت  ــال عفون ــری نات ــی و پ ــورد عــوارض جنین ــی در م اطالعات
در ســه ماهــه اول و اوایــل ســه ماهــه دوم ، زمانــی کــه ممکــن 
اســت روشــهای تهاجمــی انجــام شــود ،در دســترس نیســت.

بــا توجــه بــه خطــر ناشــناخته انتقــال ویــروس در نمونه بــرداری 
ــی  ــر در ارزیاب ــه تأخی ــه ب ــی )CVS( و توصی از پرزهــای جفت
بیمــاران مبتــال بــه عفونــت مشــکوک / احتمالــی تــا 14 روز ، 

احتمــاال آمنیوســنتز بــر CVS ارجــح مــی باشــد.
وقت های سونوگرافی رشد

ــن،  در حاملگــی هــای دارای اندیکاســیون بررســی رشــد جنی
ــده و  ــی ش ــددا بررس ــد مج ــونوگرافی، بای ــات س ــداد دفع تع
ســونوگرافی هــای غیــر فــوری کاهــش یابنــد. در طــول همــه 
گیــری COVID-19، بــا توجــه بــه توصیــه فاصلــه گــذاری 
ــه  ــان ، توصی ــود - زی ــبت س ــی نس ــس از ارزیاب ــی و پ اجتماع

ــات  ــداد دفع ــش تع ــر کاه ــای زی ــروه ه ــرای گ ــم ب ــی کنی م
ســونوگرافی رشــد جنیــن بــه یــک ســونوگرافی در 28 و / یــا 

ــه شــود: ــه در نظــر گرفت 36 هفت
1. بیمــاران مبتــال بــه دیابــت حاملگــی کــه بــه خوبــی کنتــرل 

مــی شــوند. 
2. بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت تیروئیــد کــه عملکــرد طبیعــی 

تیروئیــد دارنــد.
ــه  ــم ک ــد آس ــکی ، مانن ــالالت پزش ــه اخت ــال ب ــاران مبت 3. بیم
ــه  ــرع ک ــه ص ــان ب ــا مبتالی ــد ی ــم ندارن ــان منظ ــه درم ــازی ب نی

ــتند. ــان نیس ــت درم تح

4- افراد دارای شاخص توده بدنی باال.
در مراکــزی کــه داپلــر شــریان رحمــی )UtA( در هفتــه       
بــرای  رشــد  بررســی  شــود،  مــی  گیــری  انــدازه   20-24
حاملگــی هــای در معــرض خطــر محدودیــت رشــد جنیــن مــی 
 pulsatility index UtA توانــد براســاس مقادیــر میانگیــن
)PI( انجــام شــود. افــرادی کــه داپلــر طبیعــی دارنــد بایــد در 
هفتــه 36-32 یــک ســونوگرافی رشــد جنیــن داشــته باشــند و 
ــد از  ــتند بای ــدک UtA-PI< 95 هس ــه دارای ص ــانی ک کس

ــد ســونوگرافی منظــم داشــته باشــند. ــه بع ــه ب 28 هفت
ــور  ــود را بط ــون خ ــار خ ــود فش ــی ش ــه م ــا توصی ــه خانمه ب
ــون  ــار خ ــش فش ــورت افزای ــد و در ص ــرل کنن ــاوب  کنت متن
یــا کاهــش حــرکات جنیــن پــس از 30 هفتــه بــا مراقبیــن خــود 

ــد. ــاس بگیرن تم
ــا اســتفاده از  ــد ب ــل از تول در مراکــزی کــه تســت ســالمت قب
ــک  ــع آمنیوتی ــی مای ــترس )NST( و ارزیاب ــدون اس ــت ب تس
متعاقــب آن )پروفایــل بیوفیزیکــی تغییــر یافتــهMBP ( انجــام 
مــی شــود ، میتــوان جهــت کــم کــردن زمــان ویزیــت ،پروفایل 

بیوفیزیکــی بــدون تســت )NST( را انجــام داد.
اســتفاده از مشــاوره تلفنــی و کلینیــک هــای از راه 

دور )مجــازی(
ــل  ــرای عوام ــا ب ــت ه ــد و ویزی ــش از تول ــای پی ــک ه کلینی

خطرغیــر فــوری، مــی تواننــد بــا مشــاوره تلفنــی مجــازی انجــام 
شــوند.



41

AUTHORS 
R. S. Abu-Rustum, Division of Maternal Fetal 
Medicine, Department of Obstetrics and 
Gynecology, University of Florida College of 
Medicine 
R. Akolekar, Fetal Medicine Unit, Medway NHS 
Foundation Trust, Gillingham, UK; and Institute 
of Medical Sciences, Canterbury Christ Church 
University, Kent, UK 
A. Sotiriadis, Second Department of Obstetrics 
and Gynecology, Faculty of Medicine, Aristotle 
University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 
L. J. Salomon, Obstétrique et Plateforme LUMIERE, 
Hôpital Necker-Enfants Malades )AP-HP( et 
Université de Paris, Paris, France 
F. Da Silva Costa, Department of Gynecology 
and Obstetrics, Ribeirão Preto Medical School, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto, São 
Paulo, Brazil; and Department of Obstetrics and 
Gynaecology, Monash University, Meulbourne, 
Australia 
Q. Wu, Department of Ultrasound, Beijing 
Obstetrics and Gynecology Hospital, Capital 
Medical University, Beijing, P.R. China 
T. Frusca, Obstetrics and Gynecology Unit, 
University of Parma, Parma, Italy. 
C. M. Bilardo, Department of Obstetrics, 
Gynaecology and Fetal Medicine, AmsterdamUmc, 
Location VUmc, Amsterdam, The Netherlands 
F. Prefumo, Department of Clinical and 
Experimental Sciences, University of Brescia, Italy 
L. C. Poon, Department of Obstetrics and 
Gynaecology, The Chinese University of Hong 
Kong, Hong Kong SAR



42

REFERENCES 
1. Rasmussen SA, Smulian JC, Lednicky JA, Wen TS, 
Jamieson DJ. Coronavirus Disease 2019 )COVID19-( 
and Pregnancy: What obstetricians need to 
know. Am J Obstet Gynecol. 2020. DOI:10.1016/j.
ajog.2020.02.017. 
2. Poon LC, Yang H, Lee JCS, Copel JA, Leung 
TY, Zhang Y, Chen D, Prefumo F. ISUOG Interim 
Guidance on 2019 novel coronavirus infection 
during pregnancy and puerperium: information 
for healthcare professionals. Ultrasound Obstet 
Gynecol 2020. DOI: 10.1002/uog.22013. 
3. Poon LC, Abramowicz JS, Dall’Asta A, Sande 
R, ter Haar G, Maršal K, Brezinka C, Miloro P, 
Basseal J, Westerway SC, Abu-Rustum RS, Lees 
C. ISUOG Safety Committee Position Statement: 
safe performance of obstetric and gynecological 
scans and equipment cleaning in the context of 
COVID19-. Ultrasound Obstet Gynecol 2020. DOI: 
10.1002/uog.22027. 
4. Li R, Pei S, Chen B, Song Y, Zhang T, Yang W, 
Shaman J. Substantial undocumented infection 
facilitates the rapid dissemination of novel 
coronavirus )SARS-CoV2(. Science 2020. DOI: 
10.1126/science.abb3221. 
5. Salomon LJ, Alfirevic Z, Berghella V, Bilardo C, 
Hernandez-Andrade E, Johnsen SL, Kalache K, 
Leung KY, Malinger G, Munoz H, Prefumo F, Toi 
A, Lee W. Practice guidelines for performance of 
the routine mid-trimester fetal ultrasound scan. 
Ultrasound Obstet Gynecol 126–116  :37  ;2011. 
6. Committee on Practice Bulletins—Obstetrics and 
the American Institute of Ultrasound in Medicine. 
Practice Bulletin No. 175: Ultrasound in Pregnancy. 
Obstet Gynecol 128 ;2016: e256–241. 
7. AIUM-ACR-ACOG-SMFM-SRU Practice Parameter 
for the Performance of Standard Diagnostic 
Obstetric Ultrasound Examinations. J Ultrasound 
Med 37  ;2018: E13–E24. 
8. Khalil A, Rodgers M, Baschat A, Bhide A, Gratacos 
E, Hecher K, Kilby MD, Lewi L, Nicolaides KH, 
Oepkes D, Raine-Fenning N, Reed K, Salomon 
LJ, Sotiriadis A, Thilaganathan B, Ville Y. ISUOG 
Practice Guidelines: Role of ultrasound in twin 
pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol :47  ;2016 
263–247. 

9. Salomon LJ, Alfirevic Z, Bilardo CM, Chalouhi GE, 
Ghi T, Kagan KO, Lau TK, Papageorghiou AT, Raine-
Fenning NJ, Stirnemann J, Suresh S, Tabor A, Timor-
Tritsch IE, Toi A, Yeo G, Committee CS. ISUOG 
practice guidelines: Performance of first-trimester 
fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 
113–102  :41  ;2013. 
10. Royal College Obstetricians and Gynaecologists 
)RCOG(. Coronavirus ) COVID19- ( Infection 
in Pregnancy. https://www.rcog.org.uk/
globalassets/documents/guidelines/coronavirus-
covid-19-infection-in-pregnancy-v13-03-20-2.pdf. 
11. Boelig RC, Saccone G, Bellussi F, Berghella V. 
MFM Guidance for COVID19-. Am J Obstet Gynecol 
MFM 2020. DOI: 10.1016/j.ajogmf.2020.100106. 
12. Ghi T, Sotiriadis A, Calda P, Da Silva Costa F, 
Raine-Fenning N, Alfirevic Z, McGillivray G. ISUOG 
Practice Guidelines: invasive procedures for 
prenatal diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 
268–256  :48  ;2016. 
13. López M, Coll O. Chronic viral infections and 
invasive procedures: Risk of vertical transmission 
and current recommendations. Fetal Diagn Ther 
8–28:1  ;2010. 
14. Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, Li J, 
Zhao D, Xu D, Gong Q, Liao J, Yang H, Hou W, Zhang 
Y. Clinical characteristics and intrauterine vertical 
transmission potential of COVID19- infection in 
nine pregnant women: a retrospective review of 
medical records. Lancet 815–809 :395 ;2020. 
15. Mullins E, Evans D, Viner RM, O’Brien P, Morris 
E. Coronavirus in pregnancy and delivery: rapid 
review. Ultrasound Obstet Gynecol 2020. DOI: 
10.1002/uog.22014. 
16. Dong L, Tian J, He S, Zhu C, Wang J, Liu C, Yang 
J. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV2- 
From an Infected Mother to Her Newborn. JAMA 
2020. DOI: 10.1001/jama.2020.4621.



43



44



45

مترجمین:
دکتر پریچهر پور انصاری، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عاطفه ابراهیمی، پریناتالوژیست
ویرایش:

 دکتــر ســولمازپیری، پریناتالوژیســت، مســئول روابــط بیــن الملــل انجمــن متخصصیــن زنــان 
و مامایــی ایــران

Translated by: Parichehr Pooransari. MD. Obs and Gyne. 
Perinatalogist.Associate Professor. Perinatalogy Department. Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences. Tehran. Iran.
Atefeh Ebrahimi. MD. Obs and Gyne. Perinatalogist.Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences. Tehran. Iran.

Reviewed by: Solmaz Piri. MD.Obs & Gyne. Perinatalogist. Director of 
International Affairs of  National Association of Iranian Gynecologists 
and Obstetricians )NAIGO(. Tehran . Iran

بیانیــه ی اجماعــی ISUOG، جهــت منطقــی ســازی ارائــه ی 
مراقبــت هــای اوایــل بــارداری  و پیــش بینــی خدمات ســونوگرافی 

SARS-CoV-2 در شــرایط



46

مقدمه
ــروس  ــی کروناوی ــی پاندم ــای کنون ــش ه ــه چال ــه ب ــا توج ب
و  بیمــاران  از  محافظــت  جهــت  و   )SARS-CoV-2(
ــکان،  ــامل پزش ــتی )ش ــای بهداش ــت ه ــدگان مراقب ــه دهن ارائ
مرتبــط(  هــای  حرفــه  و  ســونوگرافی،  دهنــدگان  انجــام 
)ISUOG( ــی ــان و مامائ ــی ســونوگرافی زن انجمــن بین الملل

ایــن راهنمــا را براســاس شــواهد و نظراســاتید، بــرای اداره 
عــوارض اوایــل بــارداری، گــردآوری کــرده اســت. ایــن 
بیانیــه پیشــنهادات و گزینــه هایــی را بــرای مدیریــت بیمارانــی 
ــت انــدرکار  ــکان  دس ــب پزش ــد کــه از جان ــی ده ارائــه م
مراقبت هــای بهداشــتی اوایــل بــارداری ، جهــت ارزیابــی 

ــد. ــده ان ــاع ش ارج

ســونوگرافی ترانــس واژینــال نقــش اساســی در تصمیــم گیــری 
ــاژ  ــال حاضرتری ــی در ح ــارداری دارد.ول ــل ب ــی در اوای بالین
مناســب بــرای اولویــت بخشــی بــه اســتفاده ازایــن روش 
خدمــت در بــارداری هــای در معــرض خطــر بــاالی عــوارض، 
علــی الخصــوص بــارداری اکتوپیــک، کــه در آن ویزیت هــای 
بــود،  خواهــد  ایمن تــر  دور  راه  از  مشــاوره  از  بیمارســتان 
ضــروری اســت. کاهــش موقــت ظرفیــت پذیــرش بیمــار، 
نیزبیــن  و  بیمــاران  بیــن   SARS-CoV-2انتقــال خطــر 
بیمــاران و کادر درمــان را میکاهــد. پزشــکانی که ســونوگرافی 

انجــام مــی دهنــد بــرای مــدت زمــان قابــل توجهــی درفاصلــه 
ــه در  ــده ک ــان داده ش ــد و نش ــرار میگیرن ــار ق ــا بیم ــک ب نزدی
SARS-CoV-2 ــت ــه عفون ــال ب ــرای ابت ــری ب ــر باالت خط

ــند.)1( میباش
در واکنــش بــه ایــن پاندمــی بــی ســابقه، منطقــی ســازی 
ویزیــت بیمــاران وارائــه ی مراقبــت هــای بــارداری بســیار 
ــرد و  ــیج ک ــع را بس ــان و مناب ــوان کارکن ــا  بت ــت ت ــم اس مه
ــرض  ــان در مع ــان حاصــل نمــود کــه زن ــن حــال اطمین در عی
خطــر عــوارض دوران بــارداری همچنــان بطــور ایمــن مراقبــت 
ــاب در  ــل اجتن ــر قاب ــش غی ــن کاه ــر گرفت ــا در نظ ــوند. ب میش

ــای ممکــن را  ــداد ســونوگرافی ه ــا، کــه تع ــع و ظرفیت ه مناب
محــدود میکننــد، الزمســت کــه ویزیــت هــای اوایــل بــارداری 

ــود: ــاژ ش ــر تری ــه  روش زی ــی از س ــه یک ب
ــتی  ــه بایس ــی ک ــت های ــا ویزی ــا و/ی ــونوگرافی ه س  •

گیرنــد. صــورت  تأخیــر  بــدون 
ــوان  ــه میت ــی ک ــت های ــا ویزی ــا و/ی ــونوگرافی ه س  •
بــدون تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن مراقبتهــای بالینــی، آنهــا را بــه 

انداخــت. تأخیــر 
ســونوگرافی هــا و/یــا ویزیــت هایــی کــه میتــوان در   •

نمــود. اجتنــاب  آنهــا  انجــام  از  پاندمــی  دوران  طــی 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــر بیماران ــی، ب ــه ی اجماع ــن بیانی ــد ای تاکی
ــل.  ــارداری )مث ــل ب ــت اوای ــز مراقب ــا مراک ــایع ب ــکایات ش ش
بخــش مراقبتهــای اوایــل بــارداری، اورژانــس هــای دارای 
میگیرنــد.  تمــاس  ســونوگرافی(  کلینیــک  و  ســونوگرافی، 
ــر اســاس  ــد در هرمنطقــه، ب ــه هــای پیشــنهادی مــا میتوان توصی
در دســترس بــودن منابــع و زیرســاخت هــای آنهــا، تغییــر یابــد، 
تــا بتــوان در حالــی کــه انجــام ســونوگرافی بــه حداقــل رســانده 
میشــود، اســتفاده از آن را در مــواردی کــه اندیکاســیون داشــته 

ــه داد. ــد، ادام باش
ــر  ــارداری ب ــاژ ســونوگرافی اوایــل ب پیشــنهادات در مــورد تری
ــونوگرافیک  ــی س ــای ارزیاب ــه ه ــم و یافت ــروع عالئ ــاس ش اس

ــی آورده  ــور اجمال ــه ط ــداول 1 و 2 ب ــب در ج ــه ترتی ــی ب قبل
ــه شــده اســت. ــن ارائ ــن مــوارد درمت ــل ای شــده اســت. عل

جــدول 1 پیشــنهادات جهــت منطقــی ســازی اداره اوایــل 
ــم، در  ــاس عالئ ــونوگرافی )USS(، براس ــامل س ــارداری ش ب

ــد-19 ــی کووی ــرایط پاندم ش
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جدول 1: پیشنهادات جهت منطقی سازی اداره اوایل بارداری شامل سونوگرافی )USS(، بر اساس عالئم، در شرایط پاندمی کووید-19
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جدول 2: پیشنهادات جهت منطقی سازی پیگیری در اوایل بارداری بر اساس یافته های USS ابتدایی در شرایط پاندمی کووید-19
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راهنمای عمومی
SARS-CoV-2 غربالگری برای

تمــام خانــم هایــی کــه نیــاز بــه مراقبــت دارنــد بایــد بــر اســاس 
عالئــم و وضعیــت عفونــت تریــاژ شــوند. ارجــح آن اســت کــه 
ایــن اقــدام بصــورت تلفنــی، توســط یــک پزشــک ارشــد ارائــه 
ــوری  ــات حض ــل از مالق ــتی، قب ــای بهداش ــت ه ــده مراقب دهن
انجــام شــود. در شــرایطی کــه بیمــار ابتــدا در درمانــگاه ویزیت 
میشــود، پرســنل انجــام دهنــده تریــاژ بایــد تجهیــزات محافظت 
فــردی مناســب )PPE( بپوشــند. بســیار مهــم اســت کــه بیمــار 
قبــل از ورود بــه فضــای درمانــگاه جهــت انجــام ســونوگرافی 
ــاژ  ــرفه2 تری ــب و س ــل ت ــایع مث ــم ش ــر عالئ ــاوره از نظ ــا مش ی
ــافرت،  ــه  مس ــل خطرازجمل ــر عوام ــری از نظ ــردد. غربالگ گ

شــغل، تمــاس ومکانهــای تجمــع بیمــاری )TOCC( نیــز 
ــی  ــیوع محل ــه ش ــت 1(. در صورتیک ــود )پیوس ــام ش ــد انج بای
ــام  ــت تم ــت مدیری ــد، سیاس ــش یاب SARS-CoV-2 افزای
بیمــاران بــه عنــوان بیمــار پرخطــر ازیــک مقطــع زمانــی ممکــن 
اســت اجــرا شــود. همچنیــن پیشــنهاد میکنیــم پزشــک ارشــد 
ارائــه دهنــده مراقبــت بهداشــتی، شــرح حــال دقیقــی ازبیمــاران 
بگیــرد، تــا تعییــن کنــد آیــا نیــاز بــه حضــور در بیمارســتان یــا 

درمانــگاه دارنــد یــا خیــر.
قطعــی  یــا  و  مشــکوک  بیمــاران  پروتــکل 

1 9 - یــد و کو
ــی  ــا قطع ــکوک ی ــد-19 مش ــه کووی ــال ب ــاران مبت ــد از بیم بای
خواســت کــه در بخــش حضــور نیابنــد. اگــر نیــاز بــه بررســی 
باشــد، آنهــا بایــد در قســمتی کــه بــرای کوویــد-19 اختصاص 
ــا  ــاران ب ــد از بیم ــط بای ــوند. فق ــت ش ــت ویزی ــده اس داده ش
غربالگــری منفــی یــا بیمــاران مشــکوک کوویــد-19 کــه نیــاز 
بــه بررســی بــدون تأخیــر دارند،خواســته شــود کــه در بخــش 
حضــور یابنــد. اگــر نیــاز بــه ســونوگرافی باشــد، توصیــه 
میشــود در صــورت امــکان یــک دســتگاه ســونوگرافی و 
ــد-19  ــی کووی ــا قطع ــکوک و ی ــاران مش ــه بیم ــاق ب ــک ات ی

ــر  اختصــاص یابــد. مهــم اســت کــه تمیــز کــردن تجهیــزات ب
ــود.)3( ــام ش ــی انج ــتورالعمل ایمن ــاس دس اس

شــک بــه وجــود همزمــان عفونــتSARS-CoV-2 در هــر 
بیمــار بایــد ســریعا بــه اطــالع  کلیــه ی اعضــای تیــم مراقبــت 

بهداشــتی برســد. 
ــه  ــاز ب ــه نی ــد-19  ک ــه کووی ــکوک ب ــاران مش بیم

ــد ــتری دارن بس
اگــر بیمــار مشــکوک بــه کوویــد-19 وضعیــت پایــدار داشــته 
باشــد، و از نظــر بالینــی ممکــن باشــد، بایــد بــه خانــه فرســتاده 
ــردی  ــر ف ــد. در ه ــه کن ــرای 7 روز ایزول ــود را ب ــا خ ــود ت ش
ــد-19 را دارد،  ــی کووی ــم احتمال ــه عالئ ــاری ک ــا بیم ــه ب ک
همخانــه باشــد مطلــوب آن اســت کــه بــرای 14 روز خــود را 
ایزولــه کنــد.  اگرچــه در مراقبــت هــای اوایــل بــارداری بعیــد 
اســت کــه ایــن امــر قابــل اجــرا باشــد. هــر اتــاق یــا قســمتی از 
دپارتمــان کــه بیمــار در آن حضــور یافتــه باشــد نیــاز بــه ضــد 
ــه  ــاز ب ــی کــردن اساســی خواهــد داشــت. اگــر بیمــار نی عفون
بســتری در بیمارســتان داشــته باشــد، محــل آن تــا زمانــی کــه 
آزمایــش SARS-CoV-2 شــرایط وی را روشــن کنــد، 
بــه اندیکاســیون بســتری و نیــز در دســترس بــودن یــک اتــاق 

ــی، بســتگی دارد. اضاف
شــک بــه وجــود همزمــان عفونــت SARS-CoV-2 در هــر 

بیمــار بایــد ســریعا بــه اطــالع  کلیــه ی اعضــای تیــم مراقبــت 
بهداشــتی برســد. 

وقتهای  ویزیت و تریاژ
ــاعات کار  ــی س ــد در ط ــت جدی ــای  ویزی وقته

ــادی ع
در صــورت امــکان، مــوارد ارجاعــی از مراکــز مراقبــت هــای 
فــوری ، مراکــز اورژانــس، ماماهــا و پزشــکان مراکــز مراقبــت  
هــای اولیــه بــه ســرویس هــای حمایتــی اوایــل بــارداری بایــد 
ــوان  ــا بت ــود، ت ــام ش ــی انج ــن اختصاص ــماره تلف ــق ش از طری
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ــل  ــم اوای ــر عالئ ــم از نظ ــد-19 و ه ــر کووی ــر خط ــم از نظ ه
ــاژ  ــم، تری ــه ی تی ــا تجرب ــای ب ــی از اعض ــط یک ــارداری توس ب
تلفنــی انجــام داد. اگــر بــه علــت محدودیــت هــای لجســتیک 
یــا الزامــات قانونــی ایــن امــکان وجــود نداشــته باشــد، آنــگاه 
بایــد بــا پزشــک آنــکال  کــه اورژانــس هــای زنــان را پوشــش 
ــه  ــرای بحــث و مشــاوره تمــاس گرفت میدهــد بطــور مســتقیم ب
ــر  ــار از نظ ــری بیم ــرای غربالگ ــتاندارد ب ــرم اس ــک ف ــود. ی ش
ــن  ــر شــود. ای ــد پ ــور هــای خطــر TOCC  بای ــم و  فاکت عالئ
ــام،  ــار )ن ــه مشــخصات بیم ــوط ب ــوال مرب ــه س ــامل س ــه ش برگ
تاریــخ تولــد، شناســه ی فــردی بیمــار( میباشــد؛ اگــر شناســه ی 
فــردی بیمــار در دســترس نباشــد توصیــه میشــود آدرس بیمــار 
ثبــت شــود )پیوســت1(. از ایــن فــرم میتــوان بــرای ثبــت دقیــق 
جزئیــات مشــاوره، و مشــخص کــردن اینکــه آیــا بیمــار نیــاز بــه 
ــه بیمــار  ــوان از راه دور ب ــا میت ــوری دارد واینکــه آی بررســی ف
مشــاوره داد یــا خیــر، اســتفاده کــرد. ایــن فــرم یــک گــزارش 
پزشــکی از مشــاوره انجــام شــده اســت کــه مــی تــوان آن را بــا 

ســوابق بیمــار بایگانــی نمــود. 
بــرای اینکــه بیمــاران را بــه واحدهــای خدمــات اوایل بــارداری 
ارجــاع دهیــم، الزم اســت یــک آزمایــش ادرار بــارداری 
ــان  )UPT( مثبــت داشــته باشــند. بایــد درمــوارد اورژانــس زن
ــد  ــک ارش ــک پزش ــا ی ــدان، ب ــن تخم ــه تورش ــک ب ــل ش مث

ــود.  ــام ش ــاوره انج ــکال مش آن
وقتهــای  ویزیــت جدیــد در خــارج از ســاعات 

ــل( ــای تعطی ــب و روزه ــر، ش ــادی کار )عص ع
کار،  عــادی  ســاعات  از  درخــارج  کــه  پزشــکانی  از 
کارکنــان  همچنیــن  و  میدهنــد  ارائــه  اولیــه  مراقبت هــای 
اورژانــس درخواســت میشــود کــه بیمــاران را بــه پزشــک 
آنکالــی کــه اورژانــس هــای زنــان را پوشــش میدهــد ارجــاع 
انجــام شــود(.   تلفنــی  امکان،اینــکار  )در صــورت  دهنــد 

تریاژ تلفنی بیماران باید به شرح زیر انجام شود:
ــه میشــود کــه  ــه شــدت بدحــال توصی ــه بیمــاران ب ب  •

ــس هســتند،  ــون در اورژان ــم اکن ــد. اگــر ه ــس برون ــه اورژان ب
بایــد توســط پزشــک آنــکال متخصــص زنــان یــا جانشــین وی 

بررســی شــوند؛
اگــر ارزیابــی »نســبتا فــوری« نیــاز باشــد، بــرای   •
ــوژی و  ــی ژنیکول ــه یــک واحــد ارزیاب ــد بیمــار را ب ــه بای معاین

نمــود؛ هدایــت  اورژانــس  یــا 
اگــر وضعیــت بیمــار پایــدار باشــد،باید شــرح حــال   •
دقیقــی از بیمــار گرفتــه شــود. در صــورت امــکان، بــرای 
ارزیابــی بیشــترو بمنظــور تریــاژ یــک پزشــک بــا تجربــه بایــد 

تلفنــی بــا بیمــار صحبــت کنــد.
تریاژ

ایــده آل آن اســت کــه تریــاژ از راه دور و تلفنــی انجــام 
شــود. در زمــان تریــاژ بایــد اطالعــات زیــر جمــع آوری 
ــع و  ــاس مناب ــر اس ــوارد ب ــن م ــه ای ــت1(، اگرچ ــوند )پیوس ش

زیرســاختهای موجــود قابــل تغییــر هســتند:
شناسه ی فردی بیمار  •

عالئم مرتبط با کووید-19  •
TOCC عوامل خطر  •

ــا آن مراجعــه کــرده  جزئیــات شــکایتی کــه بیمــار ب  •
وی( بــه  شــده  ارائــه  هــای  توصیــه  )و  اســت 

شکایت/درخواســتی کــه بیمــار بــا آن مراجعــه 
ــت ــرده اس ک

شــایعترین شــکایتی کــه بیمــار بــا آن مراجعــه میکنــد خونریزی 
واژینــال بــا یــا بــدون درد لگنــی میباشــد. مقیــاس هــای عینــی 
خونریــزی واژینــال شــامل نمــودار تصویــری ارزیابــی خــون از 

دســت رفتــه )شــکل 1( میباشــد.)4(
ــا 10         ــی از 0 ت ــه طیف ــی درد ک ــاز ده ــری امتی ــاس بص  ازمقی
)0 یعنــی بــدون درد و 10 یعنــی درد شــدید( میتــوان بــرای 

ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــدت درد لگن ــن ش تعیی
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ــا  ــم ب ــک خان ــر ی ــید اگ ــته باش ــه داش ــه توج ــت ک ــم اس  مه
ــال  ــه قب ــد ک ــه کن ــی مراجع ــا درد لگن ــال و/ی ــزی واژین خونری
ســونوگرافی انجــام داده کــه مطــرح کننــده بــارداری در محــل 
ــل از  ــد، قب ــده( باش ــقط ش ــا س ــرفت ی ــال پیش ــی )در ح طبیع
ــرد،  ــرار گی ــر ق ــش مدنظ ــونوگرافیک برای ــی س ــه ارزیاب اینک
ــه،  ــا تجرب ــک ب ــک پزش ــا ی ــت ب ــرع وق ــدا و در اس ــد ابت بای

ــود. ــاوره ش ــی مش تلفن

ارزیابی و پیگیری بر اساس عالئم
ــارداری کــه بایســتی بــدون تأخیــر  ســونوگرافی هــای اوایــل ب

انجــام شــوند )پیوســت 4(
اگــر یــک خانــم بارداربــا درد لگنــی مراجعــه کــرده   •
باشــد و قبــال ســونوگرافی لگنــی انجــام نــداده باشــد کــه در آن  
وجــود بــارداری در محــل طبیعــی داخــل رحــم گــزارش شــده 
باشــد، بایــد  بــه او گفتــه شــود تــا در عــرض 24 ســاعت بــرای 

ــد. ــه کن ــونوگرافی مراجع ــام س انج

اگــر یــک خانــم در اوایــل بــارداری خونریــزی   •
شــدید واژینــال )امتیــاز خونریــزی 3 یــا بیشــتر( شــود کــه بیشــتر 
ــن  ــت رفت ــم از دس ــار عالئ ــیده و دچ ــول کش ــاعت ط از 24 س
ــا در عــرض 24  ــه شــود ت ــه او گفت ــد  ب خــون شــده باشــد، بای

ســاعت  بــرای انجــام ســونوگرافی مراجعــه کنــد.
ــک  ــارداری اکتوپی ــر ب ــل خط ــا عوام ــم ب ــر خان اگ  •
دچــار عالئــم )مثــل. درد لگنــی و/یــا خونریــزی واژینــال( 
شــود، بایــد  بــه او گفتــه شــود تــا در عــرض 24 ســاعت بــرای 

مراجعــه کنــد. انجــام ســونوگرافی 
عوامــل خطــر بــارداری اکتوپیــک شــامل ایــن موارد   •

میشــود:
سابقه بارداری اکتوپیک  )a

سابقه جراحی لوله ی فالوپ  )b
سابقه ی جراحی شکمی یا لگنی  )c

عفونت های مقاربتی   )d
بیماری التهابی لگن  )e

وجــود وســیله داخــل رحمــی پیشــگیری از بــارداری   )f

یــا سیســتم داخــل رحمــی
استفاده از روش های کمک باروری  )g

ــی  ــد همیشــه از قضــاوت بالین ــی، بای ــاژ تلفن ــگام انجــام تری هن
اســتفاده کــرد، و در صورتیکــه در مــورد شــرایط بالینــی بیمــار 
نگرانــی وجــود داشــته باشــد، بایــد بررســی فــوری مقــرر 

ــردد. گ
تأخیــر  بــه  میتــوان  کــه  هایــی  ســونوگرافی 
ــت  ــی را تح ــت بالین ــه مراقب ــدون اینک ــت ب انداخ

ــت 4( ــد )پیوس ــرار ده ــر ق تأثی
ــزی  ــارداری خونری ــل ب در صورتیکــه بیمــار در اوای  •
واژینــال متوســط )امتیــاز خونریــزی 2( داشــته باشــد، میتــوان از 
او خواســت کــه صبــر کنــد و در عــرض یــک هفتــه آزمایــش 

بــارداری ادرار )UPT( را تکــرار کنــد:
اگر UPT منفی باشد، نیاز به پیگیری نیست.  )a

شــود  پیشــنهاد  بایــد  باشــد،  مثبــت   UPT اگــر   )b
ــن  ــام ای ــان انج ــرد. زم ــام گی ــونوگرافیک انج ــی س ــه بررس ک

دارد. بســتگی  بیمــار  بالینــی  عالئــم  بــه  ســونوگرافی 
اگــر یــک بیمــار قبــال در اوایــل بــارداری خونریــزی   •
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ــتر( و در  ــا بیش ــزی 3 ی ــاز خونری ــته )امتی ــال داش ــدید واژین ش
حــال حاضــر برطــرف شــده اســت، میتــوان از او خواســت کــه 
ــارداری ادرار  ــش ب ــه آزمای ــد و در عــرض یــک هفت ــر کن صب

)UPT( را تکــرار کنــد:
اگر UPT منفی باشد، نیاز به پیگیری نیست.  )a

شــود  پیشــنهاد  بایــد  باشــد،  مثبــت   UPT اگــر   )b
ــن  ــام ای ــان انج ــرد. زم ــام گی ــونوگرافیک انج ــی س ــه بررس ک

دارد. بســتگی  بیمــار  بالینــی  عالئــم  بــه  ســونوگرافی 
ســونوگرافی هــای اوایــل بــارداری کــه میتــوان در 

طــی دوران پاندمــی از انجــام آنهــا اجتنــاب نمــود
اوایــل  دوران  در  عالمــت  بــدون  هــای  خانــم   •
ــان  ــل خطــر، جهــت اطمین ــارداری کــه صــرف نظــر از عوام ب

دارنــد؛ ســونوگرافی  انجــام  درخواســت  خاطــر 
خانــم هــای بــدون عالمــت در دوران اوایل بــارداری   •

کــه ســابقه ی ســقط دارنــد؛
بیمــاران در دوران اوایــل بــارداری کــه عالئــم کمــی   •
ــا  ــا ی ــزی 1( ب ــاز خونری ــال )امتی ــزی خفیــف واژین ــل خونری مث
بــدون ناراحتــی خفیــف لگنــی )بــا اســتفاده از مقیــاس بصــری 
درد تعییــن میگــردد( دارنــد ، کــه خودبخــود بهبــود مــی یابــد.

پیگیــری در مواقعــی کــه قبــال یکبــار ســونوگرافی انجــام شــده 
)پیوســت 5(

ــارداری داخــل  ــا ب ــده ی ــارداری داخــل رحمــی زن ب  •
ــه  ــد ب ــت: نبای ــخص اس ــات آن نامش ــت حی ــه قابلی ــی ک رحم
ــا  ــه ب ــر اینک ــنهاد داد، مگ ــر پیش ــه ت ــونوگرافی اضاف ــار س بیم
ــت  ــه قابلی ــی ک ــد. از بیماران ــاز باش ــار نی ــن بیم ــه بالی ــه ب توج
حیــات جنیــن آنهــا نامشــخص اســت میتــوان خواســت 2 هفتــه 

دیگــر UPT انجــام دهنــد.
طبــق   ،)PUL( نامشــخص  محــل  در  بــارداری   •
پروتــکل منطقــه ای یــک آزمایــش خــون بایســتی گرفتــه 
 β ــانی ــی انس ــن جفت ــری گنادوتروپی ــدازه گی ــت ان ــود )جه ش
ــدون پروژســترون(. حســاس تریــن روش  ــا ب ــا ی β-HCG(( ب

ــه  ــق پروتــکل دو مرحل ــج از طری ــن نتای ــرای تفســیر ای ــر ب معتب
ای )شــکل 2( کــه شــامل ســطح اولیــه ی پروژســترون ســرمی 
ــه ی  ــطح اولی ــه از س ــر M6 ک ــن خط ــدل تعیی ــا م ــد و ی میباش
β-HCG، ســطح اولیــه ی پروژســترون و ســطح β-HCG ی 

ــی  ــد6،7. در واحدهای ــد، میباش ــتفاده میکن ــد اس ــاعت بع 48 س
کــه انــدازه گیــری پروژســترون بخشــی از پروتــکل اســتاندارد 
ــا از  ــه در آن تنه ــی را ک ــخه ی مدل ــوان نس ــت میت ــا نیس آنه
ــی  ــاران م ــپس بیم ــرد. س ــکار ب ــود، ب ــتفاده میش β-HCG اس

ــه  ــت منطق ــک و سیاس ــن ریس ــه تعیی ــا نتیج ــق ب ــد مطاب توانن
مدیریــت شــوند. مــدل M6 بصــورت رایــگان و آنالیــن قابــل 

)http://earlypregnancy.co.uk( اســت.  دسترســی 
ایــن مــدل، خانــم هــا بــا PUL را براســاس اینکــه از نظــر وقــوع 

عــوارض پرخطــر یــا کــم خطــر باشــند بــه ترتیبــی کــه در زیــر 
اشــاره شــده اســت، تریــاژ میکنــد:

ــه  ــار توصی ــه بیم ــد ب ــر: بای ــم خط ــق ک PUL ناموف  )a
ــه بعــد UPT انجــام دهــد؛ اگــر آزمایــش مثبــت  کنیــد 2 هفت
ــارداری تمــاس بگیــرد؛ ــا واحــد مراقبــت اوایــل ب ــود، بایــد ب ب

بــارداری داخــل رحمــی کــم خطــر: بیمــار بایــد بعــد   )b
ــا  ــد ت ــام ده ــال انج ــس واژین ــونوگرافی تران ــه س ــک هفت از ی

محــل بــارداری و قابلیــت حیــات آن اثبــات شــود؛
ــه بیمــار  ــه ب ــد ب ــارداری اکتوپیــک ی پرخطــر: بای ب  )c

توصیــه کنیــد بعــد از 48 ســاعت جهــت تکــرار انــدازه گیــری 
β-HCG وارزیابــی ســونوگرافیک، بــه کلینیــک مراجعــه 

ــد. کن
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)PUL( برای تعیین  بارداری ها با محل نامشخص M6 شکل 2 مدیریت بالینی پیشنهادی با استفاده از مدل

بــارداری)  در  اســتفراغ  و  تهــوع   •
هایپرامزیــس گراویــداروم(: بیمــار بایــد تلفنــی ارزیابــی 
ــزار  ــک اب ــردد. ی ــوع گ ــد ته ــرف ض ــه مص ــه ب ــود و توصی ش
ــا تهــوع و اســتفراغ  ــاردار ب ــرای بیمــاران ب ــر ب غربالگــری معتب
ــز  ــنهادی نی ــوع پیش ــای ضدته ــت داروه ــت 2 و لیس در پیوس
ــت  ــن اس ــت )و ممک ــا اس ــای   بریتانی ــه  از راهنم ــه برگرفت ک
بــر حســب کشــور یــا مرکــز اســتفاده کننــده تغییــر داده  شــود( 
ــت. ــده اس ــه ش ــت 3 ارائ ــی، در پیوس ــه ی تلفن ــت توصی جه

ــت  ــده ی مراقب ــه دهن ــکان ارائ ــه پزش ــوان ب ــخه را میت )8( نس
ــه خــود بیمــار  ــا در صــورت امــکان مســتقیما ب ــه، ی هــای اولی
تحویــل داد. در صورتیکــه نیــاز بــه هیدراتاســیون داخــل 
وریــدی باشــد، مراکزســرپایی بــرای ایــن کار مناســب هســتند.

)9( احتمــال انــدک بــارداری مــوالر در مــوارد اســتفراغ هــای 
شــدید بــارداری و ســایر عالئــم مثــل خونریــزی واژینــال بایــد 

مــد نظــر باشــد. در صورتیکــه بــه علــت افزایــش بــار کلینیکــی 
ــخ  ــن تاری ــن جهــت تعیی ــی، ســونوگرافی هــای روتی در پاندم
ــه بیمــاری  ــی کــه ب ــم های ــه خان ــد، ب ــر بیفتن ــه تأخی ــارداری ب ب
ــنهاد  ــد پیش ــتیم بای ــکوک هس ــی مش ــتیک حاملگ تروفوبالس

ــوند. ــی ش ــارداری ارزیاب ــل ب ــات اوای ــز خدم ــم درمراک کنی
بیمــاران در صــورت  بــارداری اکتوپیــک:   •
ــان محافظــه  ــا درم ــکل منطقــه ای، ب ــق پروت ــد مطاب امــکان بای
ــخیص  ــان تش ــت درم ــت هدای ــوند. جه ــت بش ــه مدیری کاران
دقیــق بــارداری اکتوپیــک بســیار مهــم اســت؛ لــذا ســونوگرافی 
ایــن بیمــاران بایــد توســط مجــرب تریــن پزشــک در دســترس  
ــتان  ــد در بیمارس ــک ارش ــه پزش ــردد. در صورتیک ــام گ انج
ــد  ــکان بای ــن ام ــد، ای ــرده باش ــه ک ــود را ایزول ــا خ ــد و ی نباش
ــونوگرافی را  ــای س ــس ه ــد عک ــه وی بتوان ــود ک ــم ش فراه
بصــورت آنالیــن و بــا رعایــت رازداری بیمــار، بررســی کنــد.
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ــم  ــب و مه ــی  مناس ــکات عمل ــنهادات و ن ــر پیش ــوارد زی    م
در ارتبــاط بــا اداره ی بیمــاران بــا بــارداری اکتوپیــک هســتند:

اطمینــان  مناســب  پیگیــری  از  انتظــاری:  درمــان   )a
ــش  ــار را کاه ــا بیم ــاس ب ــکان تم ــد ام ــا ح ــد، ت ــل کنی حاص
ــورت  ــد و در ص ــدود کنی ــونوگرافی را مح ــداد س ــد، تع دهی

کنیــد. مانیتــور   β-HCG ی  بوســیله  بیمــاررا  امــکان 
درمــان دارویــی: شــایعترین داروی آنتــی متابولیــت   )b
مــورد اســتفاده متوترکســات میباشــد.)10( برای محاســبه ی دوز 
ــدن اســتفاده میشــود. یکــی از خطــرات  ــدازه ســطح ب آن از ان
ــدک  ــال مصــرف متوترکســات خطــر ان ــه دنب شــناخته شــده ب
میباشــد.)11( در حــال حاضــر مشــخص  ایمنــی  تضعیــف 
ــر  ــش اث ــه افزای ــی منجــر ب ــف ایمن ــا تضعی نیســت کــه کــه آی

عفونــتSARS-CoV-2 میشــود یــا خیــر و آیــا تجویــز 
اینگونــه داروهــا در بیمــاران SARS-CoV-2 مثبــت منجــر 
ــال  ــر. احتم ــا خی ــود ی ــی آن میش ــوارض پنومون ــدید ع ــه تش ب
ــد-19  ــرات مضــر متوترکســات در بیمــاران کووی دارد کــه اث
ــر  ــد در نظ ــال بای ــن احتم ــال ای ــر ح ــه ه ــی ب ــد، ول ــم باش ک
ــا  ــد ب ــی بای ــان داروی ــتفاده از درم ــان اس ــود و درزم ــه ش گرفت
یــک پزشــک ارشــد مشــورت شــود و در جلســه ای بــا حضــور 
متخصصیــن چنــد رشــته ای بررســی گــردد. بســته بــه پروتــکل 
بیمارســتان محلــی غربالگــری قبــل از تجویــز متوترکســات 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای
یــک بیانیــه ی مشــترک توســط کالــج های ســلطنتی   )c
جراحــان بریتانیــا اظهــار داشــته اســت کــه الپاروســکوپی 
ــد-19  ــی کووی ــی پاندم ــاص در ط ــرایط خ ــا در ش ــد تنه بای
ــن  ــل انجم ــی مث ــای مل ــن ه ــایر انجم ــود.)12،13( س ــام ش انج
آندوســکوپی زنــان بریتانیــا و کالــج ســلطنتی زنــان و مامائــی، 
الزم  احتیاطــات  رعایــت  بــا  را  الپاروســکوپی  از  اســتفاده 
مجــاز مــی داننــد. شــواهد محــدودی در مــورد خطــر عفونــت 
SARS-CoV-2 در حیــن الپاروســکوپی وجــود دارد؛ لــذا، 
حیــن الپاروســکوپی ، بایــد شــدیدا احتیــاط شــود کــه از نشــت 

CO2 بــه داخــل اتــاق عمــل جلوگیــری گــردد، و پرســنل اتاق 
ــن  ــه ای ــند.)14( در صورتیک ــب بپوش ــد PPE مناس ــل بای عم
احتیاطــات بــا اطمینــان قابــل اجــرا نباشــند بایــد از الپاروتومــی 

ــرد. ــتفاده ک ــکوپی اس ــای الپاروس بج
ــا تشــخیص ســقط بایــد بــر طبــق  ســقط: خانــم هــا ب  •
پروتــکل منطقــه ای مدیریــت شــوند. در صــورت امــکان بایــد 
مشــاوره تلفنــی پیشــنهاد و انجــام شــود. بــا اینحــال بایــد تــالش 
شــود میــزان بســتری کاهــش یابــد؛ گزینــه هــای ارجــح، درمــان 
دارویــی و واکیــوم آسپیراســیون دســتی هســتند ، اگــر در واحــد 

ــند)10(:  ــترس باش ــی در دس محل
در خانــم هایــی کــه تحــت درمــان انتظــاری یــا   )a
ــود  ــه ش ــت توصی ــازی نیس ــد نی ــرار میگیرن ــی ق ــان داروی در م

ســونوگرافی بیشــتری انجــام دهنــد، ولــی بایــد ســه هفتــه بعــد 
UPT انجــام دهنــد. اگــر تشــخیص ســقط در بیمارســتان داده 

شــود، بایــد مســکن مناســب مثــل اســتامینوفن کدئیــن بــه 
ــورت  ــه در ص ــد ک ــعی کنن ــد س ــز بای ــود. مراک ــار داده ش بیم
در دســترس بــودن امکانــات، ســه هفتــه بعــد از ســقط  امــکان 
مشــاوره تلفنــی را بــرای بیمــار جهــت ارزیابی ســالمت جســمی 

ــد؛ ــم کنن ــی فراه و روح
امکانــات جراحــی بایــد در هــر  منطقــه ،بطــور   )b
جراحــی  درمــان  صورتیکــه  در  و  شــود  بررســی  روزانــه 

اندیکاســیون داشــته باشــد اقدامــات احتیاطــی الزم در ارتبــاط 
بــا جراحــی و PPE بایــد صــورت گیــرد. در صــورت مناســب 
و در دســترس بــودن، واکیــوم آسپیراســیون دســتی بایــد انجــام 
شــود، تــا خطــر وســائل مــورد نیــاز مرتبــط بــا بیهوشــی عمومــی 

ــد. ــش یاب کاه

برنامه ریزی و سازمان دهی وقتهای ویزیت
وقتهای ویزیت قبلی

بایــد فوریــت بالینــی وقتهــای ویزیــت قبلــی توســط   •
شــوند؛ بازنگــری  هفتگــی  بصــورت  پزشــکی  تیــم 
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تمــام ســونوگرافی هــای غیــر اورژانســی بایــد بــرای   •
ــای  ــاس الگوه ــر اس ــد و ب ــق بیفتن ــه تعوی ــل( 14 روز ب )حداق
ــوند؛ ــم ش ــروری تنظی ــای ض ــت ه ــرای مراقب ــده ب ــه ش توصی

ــی،  ــر اورژانس ــن و غی ــت روتی ــای ویزی ــرای وقته ب  •
بایــد بــه خانــم هــا تلفنــی توصیــه شــود کــه مراقبــت بــارداری 
آنهــا لطمــه نخواهــد خــورد ولــی تغییراتــی در آن ایجاد میشــود 
SARS-CoV-2تــا بیمــار و فرزنــدش در طــی پاندمــی

ــه  ــود ک ــه ش ــاردار توصی ــای ب ــه خانمه ــد ب ــند.  بای ــن باش ایم
ــه  ــکان ب ــی االم ــه ای حت ــوری و منطق ــای کش ــق راهنماه طب
بیمارســتانها مراجعــه نکننــد و در صــورت نیــاز خــود را 14 روز 

ــد. ــه نماین قرنطین
ــه بایــد در اتــاق هــای انتظــار و  احتیاطاتــی ک

ــوند ــت ش ــه رعای معاین
ــذاری  ــه گ ــای فاصل ــه ه ــتن توصی ــر داش ــا د رنظ ب  .1
اجتماعــی، مهــم اســت کــه بــه وقتهــای داده شــده بــرای 
ویزیــت، رعایــت فاصلــه گــذاری زمانــی بیــن وقتهــای ویزیــت 
بــرای جلوگیــری از شــلوغی در اتــاق انتظــار و فاصلــه 2 متــری 

ــود. ــه ش ــاق انتظارتوج ــا در ات ــی ه ــن صندل بی
ــد در محــل ورودی  ــده دســت بای ــی کنن ضــد عفون  .2
ــه بیمــاران و  ــد ب ــاق انتظــار در دســترس باشــد. بای ــز در ات و نی
ــه  ــم ب ــه کنی ــند( توصی ــته باش ــور داش ــر حض ــان )اگ همسرانش

محــض ورود و نیــز مکــررا در زمــان انتظــار در بخــش و قبــل 
ــت  ــه عل ــر ب ــد. اگ ــتفاده کنن ــونوگرافی از آن اس ــام س از انج
کمبــود، ضدعفونــی کننــده در دســترس نباشــد، بایــد بــه خانــم 
هــا توصیــه کنیــم دســت هــای خــود را بــا صابــون حداقــل بــه 

ــویند. ــونوگرافی بش ــام س ــل از انج ــه قب ــدت 20 ثانی م
ماســک هــای صــورت مطابــق بــا دســتورالعمل   .3
منتشــر شــده ی قبلــی بایــد در دســترس قــرار گیرنــد.)1( 
افــرادی کــه فکــر  یــا  بیمــاران عالمتــدار  علی الخصــوص 
ــد از  ــد-19 باشــند، بای ــه کووی ــال ب ــد ممکــن اســت  مبت میکنی
ــونوگرافی  ــده س ــام دهن ــد. انج ــتفاده کن ــی اس ــک جراح ماس

بایــد بســته بــه خطرانتقــال عفونــت از بیمــار، ماســک جراحــی 
FFP( اســتفاده کنــد.  2/3 . N95( یــا ماســک تنفســی

ــرای  ــه ب ــی ک ــود زمان ــته ش ــاران خواس ــد از بیم بای  .4
ــراه  ــک هم ــا ی ــط ب ــا فق ــی و ی ــا ی ــه تنه ــد ب ــی آین ــت م ویزی
بزرگســال مراجعــه کننــد. هیــچ کــودک یــا بزرگســال بــاالی 
ــم هایــی  ــد. خان 60 ســالی نبایــد در زمــان ویزیــت حضــور یاب
کــه عالئــم مشــکوک بــه عفونــت کروناویــروس دارنــد بایــد از 
مراجعــه بــه بخــش هــا پرهیــز کننــد، مگــر اینکــه اندیکاســیون 
ــن  ــد. در ای ــته باش ــود داش ــت وج ــرای ویزی ــی ب ــی قطع بالین
شــرایط فــرد بایــد در قســمتهای مخصــوص بیمــاران عفونــی و 
ــد. ــی گردن ــی SARS-CoV-2 بررس ــمتهای ارزیاب ــا قس ی

ــا  ــن و ی ــای روتی ــونوگرافی ه ــه س ــرادی ک ــرای اف ــا ب راهنم

تخصصــی انجــام میدهنــد
دســتورالعمل تمیــز و ضــد عفونــی کــردن تجهیــزات   .1
وپــروب هــا، نیــز چگونگــی محافظــت از بیمــار و انجــام دهنــده 
ســونوگرافی حیــن انجــام ســونوگرافی هــای زنــان و مامائــی در 

ــه شــده اســت.)3( یــک راهنمــای مجــزا تهی
ــش  ــط بخ ــه توس ــی ک ــه های ــی توصی ــد از تمام بای  .2
هــای کنتــرل عفونــت منطقــه ای ارائــه شــده انــد پیــروی شــود 

کــه شــامل مــوارد ذیــل میشــوند:
ــه  ــج برهن ــر آرن ــد از زی ــرد ســونوگرافر بای دســت ف  •

باشــد;
ــی  ــچ زیورآالت ــا هی ــاعت و ی ــد س ــونوگرافر نبای س  •

کنــد. اســتفاده 
ــا  ــتقیم ب ــاس مس ــد از تم ــل و بع ــد قب ــکان بای پزش  .3
ــد. ــی کنن ــا ضدعفون ــویند ی ــود را بش ــای خ ــت ه ــار دس بیم

ــن انجــام ســونوگرافی دســتکش  ــد حی پزشــکان بای  .4
ــر  ــد از ه ــند و بع ــرف بپوش ــار مص ــس یکب ــدون التک ــای ب ه

کننــد. تعویــض  را  آن  بیمــار 
توصیــه میکنیــم از آنجایــی کــه ســونوگرافر هــا   .5
ــاس  ــی در تم ــان طوالن ــدت زم ــونوگرافی م ــام س ــرای انج ب
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نزدیــک بــا بیمــار قــرار میگیرنــد، حداقــل از ماســک جراحــی 
ــار  ــرل بیم ــال کنت ــه در ح ــد. وقتیک ــتفاده کنن ــه اس ــه الی س
مشــکوک/ محتمــل / یــا قطعــی ابتــال بــه کوویــد-19 هســتند 
از ماســک تنفســی )FFP 2/3. N95( اســتفاده کننــد.)1(

ــته  ــای ژل از بس ــرف ه ــای ظ ــود بج ــه میش توصی  .6
هــای یکبــار مصــرف ژل حتــی در زمــان انجــام ســونوگرافی 

شــود. اســتفاده  شــکمی 
بایــد بــه کارکنــان غیــر بالینــی )مثــل مســئول   .7
ــرل  ــه ی کنت ــن نام ــود از آیی ــه ش ــی( توصی ــرش و منش پذی
ــراد  ــن اف ــه ای ــد.در صورتیک ــروی کنن ــه ای پی ــت منطق عفون
ــار  ــا بیم ــک ب ــاس نزدی ــدون تم ــود را ب ــف خ ــد وظای بتوانن
ــرای  ــه ب ــه الی ــی س ــک جراح ــتفاده از ماس ــد، اس ــام دهن انج

آنهــا ضــروری نیســت.
ــونوگرافی کار  ــش س ــه در بخ ــنلی ک ــی پرس تمام  .8
میکننــد بایــد از عالئــم عفونــت SARS-CoV-2 مثــل 
تــب، ســرفه و تنگــی نفــس کــه جدیــدا شــروع شــده آگاهــی 
داشــته باشــند. اگــر هــر کــدام از ایــن عالئــم در آنهــا دیــده 
ــد،  ــه ای اجــازه ده ــای منطق ــکل ه شــد، در صورتیکــه پروت

ــد. ــام دهن ــش انج ــکی و آزمای ــاوره پزش ــورا مش ــد ف بای
هماهنــگ کــردن بخــش منطقــه ای خــود در 

ــد-19 ــی کووی ــی پاندم ط
عــالوه بــر نیازهــای معمــول  روزانــه بــرای اداره بخــش منطقــه 

ای، مــوارد زیــر را نیــز توصیــه میکنیــم:
انبــار  PPE بایــد روزانــه بررســی شــود تــا مطمئــن   •

دارد؛ ذخیــره  و  اســت  آمــاده  مــا  بخــش  کــه  شــویم 
  FFP3 تمامــی کارکنــان بایــد بــرای ماســک هــای  •
فیــت تســت را انجــام دهنــد و ســوابق بایــد ثبــت شــود؛

مدیــران بایــد پیــش بینــی کننــد کــه کارکنــان )یــا   •
ــواده ی آنهــا( ممکــن اســت طــی دوران پاندمــی،  ــراد خان اف
ــه ای،  ــات منطق ــا امکان ــق ب ــد مطاب ــذا، بای ــوند، و ل ــار ش بیم
بــرای تامیــن کارکنــان وپیشــامدهای اضطــراری برنامــه ریــزی 

ــد؛ کنن
اگــر بیمــاران از نظــر  SARS-CoV-2 بررســی   •
ــای  ــش ه ــوابق آزمای ــه س ــد ک ــل کنی ــان حاص ــدند، اطمین ش
ارســالی نگهــداری میشــوند، و ایــن نتایــج روزانــه چــک 
میگردنــد. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نتیجــه ی آزمایــش بــه 
ــوده  اطــالع بیمــار رســانیده شــود، و در صورتیکــه بســتری ب
اســت، کارکنــان بخــش و تیــم بیمارســتان در اســرع وقــت در 

ــد؛ ــرار گیرن ــان ق جری
ــه  ــد تخصصــی )MDT( ب ــم چن اگــر جلســات تی  •
ــه  ــود ک ــد میش ــند،توصیه موک ــوط باش ــاران مرب ــان بیم درم
ــا اســتفاده از  ــد ب MDT هفتگــی انجــام شــود، کــه مــی توان

ــب داده  ــل. Zoom( ترتی ــن )مث ــه آنالی ــای جلس ــک فض ی
ــود؛ ــث ش ــاران بح ــورد بیم ــا در م ــود، ت ش

SARS-CoV-2 بــا توجه بــه اینکه خطــر انتقــال  •
بیــن کارکنــان باالســت، بایــد فاصلــه گــذاری اجنماعــی بیــن 
همــکاران تــا حــد امــکان رعایــت گــردد و جلســات بایــد بــه 
ــه صــورت  ــد ب حداقــل الزم برســد. اســتراحت وســروغذا بای

ــه صــورت گروهــی انجــام شــود. ــه ب تکــی و ن
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TOCC پیوست 1: مثال چک لیست عالیم و
TOCCچک لیست عالیم و

احتیاطــات دراپلــت :بیمــار ماســک اســتفاده کنــد، اتــاق مجــزا 
ــته  ــاقPPE  داش ــه ات ــگام ورود ب ــنل هن ــد، پرس ــته باش داش

ــد. باشــند و حتمــا ماســک اســتفاده کنن
احتیاطــات تماســی: اتــاق مجــزا، پرســنل هنــگام ورود بــه اتــاق

ــار  PPE  داشــته باشــند شــامل دســتکش، گان و وســایل یکب

مصــرف.
احتیاطــات ایربــورن: بیمــار حتمــا ماســک داشــته باشــد، اتــاق 
ایزولــه فشــارمنفی، پرســنل هنــگام ورود بــه اتــاقPPE  داشــته 
ــب،  ــدازه مناس ــر ان ــده از نظ ــت ش ــک تس ــامل ماس ــند ش باش
دســتکش، گان، محافــظ صــورت و چشــم، اتــاق ایزولــه فشــار 

منفــی، محدودیــت ورود پرســنل در معــرض خطربداخــل 
اتــاق، اســتفاده از لــوازم یکبــار مصــرف.

پیوســت 2 راهــکار ســریع ارزیابی اســتفراغ شــدید 
ــارداری حاملگــی در اوایل ب

   سیســتم امتیــاز دهــی میــزان اســتفراغ خــاص بــارداری 
)8 ()PUQE (

در تمــام بیمارانــی کــه بــا تهــوع و اســتفراغ در اوایــل بــارداری 
مراجعــه میکننــد پــر شــود.
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طی 12 ساعت گذشته برای چه مدتی شما احساس تهوع یا ناراحتی در معده خود داشتید؟  .1

آیا طی 12 ساعت گذشته استفراغ کرده اید یا باال آورده اید؟  .2

چند مرتبه عق زده اید بدون اینکه استفراغ کنید ؟  .3

تفسیر امتیازات
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پیوست3 8،15  داروهای توصیه شده برای کنترل تهوع و استفراغ در اوایل بارداری 
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پیوست 4 فلوچارت خالصه ی توصیه های منطقی مرتبط با مدیریت دوران اوایل بارداری شامل سونوگرافی بر 
اساس عالئم در شرایط پاندمی کووید-19
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پیوست 5  فلوچارت خالصه ی توصیه های منطقی در مورد پیگیری بیمار در دوران اوایل بارداری بر اساس 
یافته های اولیه ی سونوگرافی در شرایط  پاندمی کووید-19
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راهنمــای موقــتISUOG   در مــورد عفونــت کورونا ویروس 
جدیــد2019 در حاملگــی و بعــد از زایمــان:  اطالعــات بــرای 

دســت انــدرکاران مراقبت بهداشــتی   
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مقدمه
ــه  ــد 2019( ک ــد 2019 )کووی ــروس جدی ــا وی ــت کرون عفون
بــه نــام ســارس- کوویــد 2 هــم خوانــده می شــود یــک 
اضطــرار بهداشــت جهانــی اســت. از آغــاز گــزارش پنومونــی 
کوویــد-19 در ووهــان، منطقــه هوبایــی چیــن، در دســامبر 
2019، ایــن عفونــت بــه ســرعت در ســایر نقــاط چیــن و فراتــر 

ــت.)1-3( ــه اس ــترش یافت از آن گس
             RNA پوشــش دار  ویروس هــای  ویروس هــا،  کورونــا 
متعلــق   (non-segmented positive-sense RNA viruses(
ــتند. ــا هس ــرال ه ــروه نیدووی ــده ، گ ــا ویری ــواده کرون ــه خان ب

ــا  ــا ویروس هــا، کورون ــا کورون )4( اپیدمی هــای دوعضــو از بت
کورونــا  و   )SARS-CoV( تنفســی  حــاد  ســندرم  ویــروس 

ویــروس ســندرم تنفســی خاورمیانــه )MERS-CoV(، ســبب 
ابتــال جمعــا بیــش از 10000 مــورد طــی دو دهــه گذشــته 
ــوده  ــرس 37% ب ــارس 10% و م ــی س ــزان مورتالیت ــه می ــوده ک ب
ــه همــان زیرگــروه بتــا- اســت.)9-5(  همچنیــن کوویــد-19 ب

ــدود 80 و  ــپ آن در ح ــق دارد و ژنوتی ــروس تعل ــا وی کورون
50 درصــد بــه ترتیــب بــه ســارس و مــرس شــباهت دارد.)10( 
کوویــد-19 بــه وســیله قطــرات تنفســی و تمــاس مســتقیم 
ــی  ــا بریدگ ــان ی ــی، ده ــم ها، بین ــا چش ــدن ب ــات ب ــی مایع )وقت
، زخــم یــا خــراش بــاز فــرد دیگــر تمــاس پیــدا کــرده اســت( 
شــیوع پیــدا می کنــد. گــزارش کمیتــه مشــترک WHO و چیــن 
ــزان  ــا ویــروس 2019 )کوویــد-19( می در بیماری هــای کورون
ــرد. ــرآورد ک ــد 2/5-2 را ب ــر( در ح ــداد تکثی ــاالی RO )تع ب

 WHO بهداشــت جهانــی  )11( آخریــن گــزارش ســازمان 
بــرآورد می کنــد کــه میــزان مورتالیتــی جهانــی عفونــت 

کوویــد 19، 3/4% اســت.)12(
نخســتین بــار Huang و همکارانــش یــک کوهــورت 41 بیمــار 
بــا پنومونــی تاییــد شــده آزمایشــگاهی کوویــد-19 را گــزارش 
کردنــد. نویســندگان ویژگی هــای اپیدمیولوژیــک، بالینــی، 
ــی  ــات درمان ــن اقدام ــک و همچنی ــگاهی و رادیولوژی آزمایش

و پیامدهــای بیمــاران را توصیــف کردنــد.)1( مطالعــات بعــدی 
نشــان داده  یافته هــای مشــابه را  بزرگتــر  نمونــه  بــا حجــم 
ــدو  ــب )43/8% در ب ــامل ت ــم ش ــایعترین عالئ ــت.13و14 ش اس
پذیــرش و 88/7% طــی بســتری( و ســرفه )67/8%( هســتند. 
اســهال ناشــایع اســت )3/8%(. در بــدو پذیــرش شــایعترین یافتــه 
رادیولوژیــک در CT اســکن قفســه ســینه اپاســیتی شیشــه مــات 
اســت. )56/4%( هیــچ ابنرمالیتــی رادیوگرافیــک یــا CT در 157 
مــورد از 877 بیمــار )17/9%( بــا بیمــاری غیرشــدید و 5 مــورد 
از 173 بیمــار بــا بیمــاری شــدید )2/9%( رویــت نشــد. لتفوپنــی 

ــود دارد.)15( ــرش وج ــدو پذی ــاران در ب در 83/2% از بیم
ــم را  ــه خان ــت ک ــک اس ــت فیزیولوژی ــک وضعی ــی ی حاملگ
مســتعد عــوارض تنفســی عفونت هــای ویروســی می کنــد، 

ایمنــی و  فیزیولوژیــک در سیســتم های  تغییــرات  درنتیجــه 
ــار  ــه دچ ــال دارد ک ــتر احتم ــاردار بیش ــان ب ــوی، زن قلبی-ری
بیمــاری شــدید متعاقــب عفونــت بــا ویروس هــای تنفســی 
شــوند. در ســال 2009 زنــان بــاردار 1% از تمــام مبتالیــان 
همــه   %5 امــا  بودنــد   A آنفوالنــزای   N1H1 زیرگــروه  بــه 
مرگ هــای مرتبــط بــا N1H1 را شــامل شــدند.)16( عــالوه 
 )  MERS-CoV( مــرس  و   )  SARS-CoV( ســارس  آن  بــر 
هــردو مســئول عــوارض شــدید طــی حاملگــی شــامل نیــاز بــه 
 ،)ICU( اینتوبــه اندوتراکئــال، بســتری در واحــد مراقبــت ویــژه

نارســایی کلیــه و مــرگ هســتند.)9و17( میــزان مــرگ بــه ازای 
مــوارد ) case fatality rate (عفونــت ســارس ) SARS-CoV ( در 
ــاردار 25% اســت.9 در حــال حاضــر شــواهدی وجــود  ــان ب زن
ــد-19  ــت کووی ــتعد عفون ــتر مس ــاردار بیش ــان ب ــه زن ــدارد ک ن
هســتند و افــراد مبتــال بــه کوویــد-19 مســتعد ابتــال بــه پنومونــی 

ــتند. ــدید نیس ش
بــاردار،  زنــان  عفونــت کووید-19بــر روی  تأثیــر  از  غیــر 
نگرانــی  هــای دیگــردر رابطــه بــا پیامدهــای بالقــوه روی جنیــن 
ــه توجــه ویــژه ای  ــان حاملــه نیــاز ب و نــوزاد اســت؛ بنابرایــن زن
در ارتبــاط بــا پیشــگیری، تشــخیص و درمــان دارنــد. براســاس 
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ــوی  ــی ری ــای ویروس ــدود عفونت ه ــش مح ــات و دان اطالع
مشــابه ، نظــرات کارشناســی ذیــل جهــت راهنمــای اداره 

بالینــی توصیــه می شــود.
معیارهای تشخیصی عفونت و طبقه بندی بالینی

تشــخیصی  اســتاندارد  براســاس  تشــخیصی  معیارهــای 
ــد-19  ــاری کووی ــر بیم ــی ب ــارت جهان ــی نظ ــای موقت »راهنم
ــط  ــد« توس ــروس جدی ــا وی ــا کورون ــان ب ــت انس ــول عفون معل

اســت.  WHO

1-  مورد مشکوک
ــا بیمــاری تنفســی حــاد )تــب و حداقــل یــک  الــف: بیمــار ب
ــی  ــرفه و تنگ ــی )مانند:س ــاری تنفس ــانه از بیم ــا نش ــت ی عالم
نفــس(( و هیــچ علــت دیگــری کــه تظاهــرات بالینــی را کامــال 
توجیــه کنــد و ســابقه مســافرت یــا اقامــت در کشــور یــا منطقــه 
یــا ســرزمینی کــه انتقــال لــوکال عفونــت کوویــد-19 طــی 14 

روز قبــل از شــیوع عالئــم را گــزارش کنــد ؛ یــا
ب: بیمــار بــا هرگونــه بیمــاری حــاد تنفســی و ســابقه تمــاس بــا 
مــورد تاییــد شــده یــا محتمــل کوویــد-19 )تعریــف تمــاس را 

نــگاه کنیــد*( طــی 14 روز قبــل از شــروع عالئــم؛ یــا
ــک  ــل ی ــب و حداق ــی )ت ــاد تنفس ــت ح ــا عفون ــار ب ج: بیم
ــی  ــرفه و تنگ ــد س ــی )مانن ــاری تنفس ــانه از بیم ــا نش ــت ی عالم
نیازمنــد بســتری در بیمارســتان و بــدون علــت  نفــس(( و 

دیگــری کــه تظاهــرات بالینــی را کامــال توجیــه کنــد.
2-  موارد احتمال

مورد مشکوکی که تست کووید-19 او بی نتیجه است.
بــی نتیجــه بــودن نتیجــه آزمایــش گــزارش شــده توســط 

آزمایشــگاه
3-   مورد تایید شده

ــرف  ــد-19 ، ص ــت کووئی ــگاهی عفون ــد آزمایش ــا تایی ــرد ب ف
ــی. ــانه های بالین ــم و نش ــر از عالئ نظ

ــم  ــه عالئ ــواردی ک ــط م ــا توس ــال ه ــی از انتق ــاال بخش احتم
ــورت  ــد ص ــتی دارن ــت بهداش ــه مراقب ــاز ب ــدون نی ــف ب خفی

رخ  لــوکال  انتقــال  کــه  مناطقــی  در  بنابرایــن  می گیــرد. 
ــره  ــدون زنجی ــال ب ــوارد ابت ــده ای از م ــداد فزاین ــد ، تع می ده
ــتی  ــات بهداش ــود)19( و مقام ــاهده می ش ــخص مش ــال مش انتق
آســتانه پایین تــری بــرای شــک بــه بیمــاران بــا عفونــت تنفســی 

حــاد شــدید را توصیــه می کننــد.
ــتفاده از  ــا اس ــد-19 ب ــرای کووی ــد ب ــکوک بای ــورد مش ــر م ه

ــد  ــود ، مانن ــی موج ــت های مولکول تس
 quantitative reverse transcription polymerase chain  
)qRT-PCR( ارزیابــی شــود. نمونه هــای گرفتــه    reaction

ــخیصی  ــی ارزش تش ــتگاه تنفس ــی دس ــمت  تحتان ــده از قس ش
بــرای  فوقانــی  تنفســی  دســتگاه  نمونه هــای  از  بیشــتری 
ــه  ــد ک ــنهاد می کن ــد. WHO پیش ــد-19 دارن ــخیص کووئی تش
ــل  ــی مث ــی تحتان ــای تنفس ــد، نمونه ه ــر باش ــکان پذی ــر ام اگ
خلــط، آسپیراســیون اندوتراکئــال یــا الواژ برنکوآلوئــوالر 
بــرای انجــام تســت کوویــد-19 جمــع آوری شــود. اگــر 
ــی  ــی تحتان ــاری تنفس ــاری مج ــانه های بیم ــم و نش ــار عالئ بیم
را نداشــته باشــد یــا جمــع آوری نمونــه دســتگاه تنفســی تحتانی 
از لحــاظ کلینیکــی اندیکاســیون داشــته باشــد امــا نمونه گیــری 
امکان پذیــر نباشــد، نمونه هــای مجــاری تنفســی فوقانــی از 
ــی و  ــال )بینی-حلق ــال و اروفارنژی ــواپ نازوفارنژی ــب س ترکی
دهانــی حلقــی( بایــد جمــع آوری شــود. اگــر در بیمــاری کــه 

ــت،  ــده اس ــال ش ــد-19 مبت ــه کووی ــت ک ــکوک اس ــا مش قوی
تســت اولیــه منفــی باشــد، از بیمــار بایــد بــا فاصلــه نمونه گیــری 
ــا از  ــود و نمونه ه ــری ش ــددا نمونه گی ــک روز، مج ــل ی حداق
قســمت های متعــدد سیســتم تنفــس )بینــی، خلــط، آسپیراســیون 
ــد  ــر مانن ــای اضافه ت ــود. نمونه ه ــع آوری ش ــال( جم اندوتراکئ
خــون، ادرار و مدفــوع جهــت بررســی از نظــر وجــود ویــروس 
و ریــزش ویــروس از قســمت های مختلــف بــدن، ممکــن 
اســت جمــع آوری شــود. وقتــی تســت qRT-PCR  بــرای دوبــار 
متوالــی منفــی باشــد ، عفونــت کوویــد-19 را میتــوان رد کــرد.

* تعریــف تمــاس: تمــاس وقتــی اســت کــه یــک فــرد در 
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هریــک از شــرایط ذیــل قــرار بگیــرد:
ــت  ــایل محافظ ــدون وس ــتقیم ب ــت مس ــام مراقب انج  •

کوویــد-19 بیمــاران  از   )PPE( شــخصی 
ــد-19  ــه بیمــار کووی ــط نزدیــک ب حضــور در محی  •
)شــامل محــل کار، کالس درس، خانــواده  و گردهمایــی(

تــا  )یــک  نزدیــک  فاصلــه  در  باهــم  مســافرت   •
دومتــری( بــا بیمــار کوویــد-19 بــا هرنــوع وســیله نقلیــه طــی 

فــرد. در  عالئــم  شــروع  از  قبــل  روز   14
WHO یــک راهنمــا بــرای اســتفاده صحیــح از PPE بــرای 

ــات  ــام اقدام ــان انج ــت. در زم ــرده اس ــه ک ــد-19 تهی کووی
تراکئــال،  کــردن  اینتوبــه  )ماننــد  آئروســل  تولیدکننــده 
ــه دســتی  ــاء قلبی-ریــوی، تهوی ونتیالســیون غیرتهاجمــی، احی

ــان از  ــنل درم ــود پرس ــه می ش ــردن( ، توصی ــه ک ــل از اینتوب قب
ــا  ماســک تنفســی )ماننــد FFP2 ،N95 یــا معــادل اســتاندارد( ب
PPE اســتفاده کننــد.)CDC )20.21 اقداماتــی کــه احتمــاال 

منجــر بــه تولیــد ســرفه می شــود )ماننــد تولیــد خلــط، ســواپ 
ــد آئروســل  ــد اقدامــات تولی و ساکشــن نازوفارنکــس( را مانن
در نظــر می گیــرد و مشــمول انتخــاب اســتفاده از ماســک 

می دانــد.  )PARP( هــوا  تصفیه کننــده  دهانــی 

رادیوگرافی قفسه سینه طی حاملگی

ــار  ــکن ، معی ــژه CT اس ــه  وی ــینه ، ب ــه س ــرداری قفس تصویرب
مهمــی در ارزیابــی شــرایط بالینــی زنــان حاملــه مبتــال بــه 
عفونــت کوویــد-19 اســت.)24-22( محدودیــت رشــد جنین، 
میکروســفالی ، و ناتوانــی ذهنــی شــایعترین اثــرات جانبــی در 
معــرض دوز بــاالی اشــعه )< 610mGy( قــرار گرفتــن اســت.

ــکا و  ــوژی آمری ــن رادیول ــات انجم ــاس اطالع )27-25( براس
ــت  ــاردار تح ــم ب ــی خان ــکا وقت ــان آمری ــان و زایم ــن زن انجم
بررســی یــک عکــس قفســه ســینه قــرار بگیــرد، دوز اشــعه بــه 
جنیــن mGy 0/01 تــا 0/0005 اســت، کــه قابــل چشــم پوشــی 
اســت ؛ درحالــی کــه دوز اشــعه بــه جنیــن در CT منفــرد قفســه 

-10 mGy( 0/01 -0/66 mGy آنژیوگرافــی ریــه CT ســینه  یــا
ــت. )28-30( 0/1( اس

CT قفســه ســینه حساســیت باالیــی بــرای تشــخیص کووید-19 

دارد.)24( در زنــان بــاردار مشــکوک بــه عفونــت کووید-19، 
در مناطــق اپیدمیــک، CT اســکن قفســه ســینه می توانــد اولیــن 
اقــدام بــرای تشــخیص کوویــد-19 درنظــر گرفتــه شــود.)24( 
عــالوه بــر آن، رضایــت آگاهانــه بایــد اخــذ شــود )مشــارکت 
در تصمیم گیــری( و شــیلد پرتوتابــی روی رحــم حاملــه بایــد 

اســتفاده شــود.

درمان
ــت: مــوارد مشــکوک، محتمــل و قطعــی  1.   محــل مراقب

بایــد از ابتــدا در بیمارســتان ســطح 3 بــا امکانــات ایزولــه مؤثــر 
و تجهیــزات محافظتــی مراقبــت شــوند.موارد مشــکوک / 
محتمــل بایــد در ایزولــه و مــوارد قطعــی بایــد در اتــاق ایزولــه 
ــدت  ــه ش ــه ب ــی ک ــورد قطع ــوند. م ــت ش ــی مراقب ــار منف فش
ــش  ــی در بخ ــار منف ــه فش ــاق ایزول ــد در ات ــت بای ــال اس بدح
مرقبتهــای ویــژه  ICU بســتری شــوند.)31( بیمارســتان های 
ــش  ــک بخ ــی و ی ــار منف ــل فش ــاق عم ــک ات ــد ی ــر بای مدنظ
ایزولــه نــوزادان طراحــی کننــد.  تمــام پرســنل پزشــکی 
ــت  ــد-19 مراقب ــت کووی ــی عفون ــوارد قطع ــی از م ــد وقت بای

ــورت،  ــظ ص ــیلد محاف ــک، ش ــک، عین ــد، PPE )ماس می کنن
گان و دســتکش جراحــی( بپوشــند.)32(

ــاری،  ــترده بیم ــوکال گس ــال ل ــا انتق ــی ب ــال در مناطق ــا اینح ب
ممکــن اســت ســرویس های ســالمت قــادر بــه ارائــه ایــن 
ســطح از مراقبــت بــرای همــه مــوارد مشــکوک، محتمــل 
ــا تظاهــرات بالینــی خفیــف  ــاردار ب ــان ب ــا قطعــی نباشــند. زن ی
ممکــن اســت در آغــاز نیازمنــد بســتری در بیمارســتان نباشــند 
ــروط  ــت ، مش ــر داش ــوان مدنظ ــی ت ــی را م ــه خانگ و قرنطین
ــور  ــد و مانیت ــر باش ــتیکی امکان پذی ــاظ  لجس ــه از لح ــه اینک ب
ــای  ــر اتاق ه ــرد. اگ ــورت گی ــان ص ــا اطمین ــم ب ــرایط خان ش
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ایزولــه فشــار منفــی در دســترس نباشــد ، بیمــاران بایــد در 
اتاق هــای تکــی ایزولــه شــوند ، یــا وقتــی کــه ابتــال بــه 
کوویــد-19 در آنهــا تاییــد شــده بــه صــورت گروهــی باشــند.

بــرای انتقــال بیمــاران قطعــی،  تیــم پزشــکی بایــد PPE بپوشــد. 
حداقــل فاصلــه بیــن یــک تــا دو متــر درافــراد بــدون PPE  در 

نظــر گرفتــه شــود.
2.  موارد مشکوک/ احتمالی:

الــف- درمــان عمومــی: حفــظ تعــادل مایــع و الکترولیــت 
؛ درمــان عالمتــی ، مثــل ضــد تــب  ، داروهــای ضداســهال.

ب- نظــارت: مانیتورینــگ دقیــق و هوشــیارانه عالئــم حیاتــی 
و اشــباع اکســیژن جهــت بــه حداقــل رســاندن هایپوکســی 
ــراری  ــرار تصویرب ــی، تک ــای خون ــز گازه ــام آنالی ــادر؛ انج م

منظــم  ارزیابــی  ؛  اندیکاســیون(  )درصــورت  ســینه  قفســه 
ــی، تســت بررســی عملکــرد  ــل ســلول های خون شــمارش کام
کلیــه و کبــد و تســت های انعقــادی؛ مانیتورینــگ جنیــن: 
ــان  ــگ ضرب ــرای مانیتورین ــرام )CTG( ب ــام کاردیوتوکوگ انج
قلــب جنیــن )FHR( زمانیکــه حاملگــی≤28-26 هفتــه اســت و 
ارزیابــی ســونوگرافیک رشــد جنیــن، حجــم مایــع آمنیوتیــک 
ــه  ــزوم(. توج ــورت ل ــی )درص ــریان ناف ــر ش ــدون داپل ــا ب ــا ی ب
داشــته باشــید کــه وســایل مانیتورینــگ و دســتگاه ســونوگرافی 
بایــد بــه حدکافــی قبــل از اســتفاده مجــدد ضدعفونــی شــوند. 
حاملگــی بایــد براســاس یافته هــای بالینــی و ســونوگرافیک 
ــی  ــت در حاملگ ــان رخ دادن عفون ــن زم ــر گرفت ــدون درنظ ب
ــی  ــراری مامای ــع اضط ــرای مواق ــا ب ــه ویزیته ــود. هم اداره ش
مطابــق بــا دســتورالعملهای فعلــی پیشــنهاد خواهــد شــد. توصیــه 
می شــود تمــام ویزیت هــای پیگیــری روتیــن بــه مــدت 14 روز 
ــا دو نتیجــه  ــت اســت )ی ــج تســت ها مثب ــی کــه نتای ــا زمان ــا ت ی

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــی منفــی( ب متوال
3.  مورد قطعی:

آب  تعــادل  حفــظ   -1 غیرشــدید:  بیمــاری  الــف. 
مــوارد  ماننــد  نظــارت  و  عالمتــی  درمــان  الکترولیــت،  و 

ضــد  درمــان  حاضــر  حــال  در   -2 ؛  محتمــل  مشــکوک/ 
ویروســی ثابــت شــده بــرای بیمــاران کوویــد-19 وجــود 
نــدارد گرچــه داروهــای ضــد رتروویروســی بــه صــورت 
ــی  ــال بررس ــدید درح ــم ش ــا عالئ ــاران ب ــی در بیم کارآزمای
اســت.)34و35( اگــر درمــان ضدویــروس درنظــر گرفتــه شــود، 
بایــد بــا مشــورت دقیــق بــا ویــروس شناســان صــورت بگیــرد؛ 
ــه صــورت کامــل ، در مــورد عــوارض  ــاردار بایــد ب بیمــاران ب
جانبــی بالقــوه هــم بــرای خــود بیمــار و هــم خطــر محدودیــت 
رشــد جنیــن ) FGR( مشــاوره شــوند ؛ 3- مانیتورینــگ از نظــر 
عفونــت باکتریــال )کشــت خــون، بررســی میکروســکوپی 
ــد  ــت( بای ــوند و کش ــا س ــه ادرار ب ــا نمون ــط ادرار ی ــه وس نمون
انجــام شــود ، و درصورتیکــه شــواهد عفونــت ثانویــه باکتریــال 

وجــود دارد بــه موقــع از آنتــی بیوتیک هــا اســتفاده شــود. 
ــه  ــال ثانوی ــت باکتری ــکاری از عفون ــواهد آش ــه ش درصورتیک
وجــود نداشــته باشــد ، از اســتفاده تجربــی یــا نامناســب از آنتــی 
ــن:  ــگ جنی ــود. ؛ 4- مانیتورین ــودداری ش ــد خ ــا بای بیوتیک ه
CTG را بــرای مانیتورینــگ FHR وقتــی کــه حاملگــی ≤ 26-28 

هفتــه اســت انجــام دهیــد، و ارزیابــی ســونوگرافی رشــد جنیــن، 
حجــم مایــع آمنیوتیــک  +/ - داپلــر شــریان نافــی )در صــورت 

ــزوم(. ل
ب. بیمــاری شــدید و بحرانــی: 1- شــدت وخامــت 
کوویــد-19 براســاس راهنماهــای انجمــن توراســیک آمریــکا 
بــرای پنومونــی اکتســابی از جامعــه تعریــف می شود)پیوســت1(

ــاالی مورتالیتــی مــادر  ــزان ب ــا می ــی شــدید ب )36( ؛ 2-  پنومون
و پــری ناتــال همــراه اســت ، بنابرایــن نیازمنــد درمــان تهاجمــی 
اســت ، شــامل اقدامــات حمایتــی بــا هیدریشــن، اکســیژن 
درمانــی و فیزیوتراپــی قفســه ســینه اســت. بیمــار بایــد در اتــاق 
ــه  ــده ب ــت خوابی ــاً در وضعی ــی در ICU ، ترجیح ــار منف ــا فش ب
ــان،  ــی )زن ــد تخصص ــم چن ــان تی ــت درم ــپ ، تح ــوی چ پهل
متخصصــان طــب مــادر و جنیــن، متخصصــان بیهوشــی مامایــی، 
متخصص هــای مراقبــت ویــژه، ماماهــا، ویــروس شــناس ها، 
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متخصصیــن  نــوزادان،  متخصصیــن  میکروبیولوژیســت ها، 
ــان  ــی: درم ــد میکروب ــان ض ــی( 37 ؛ 3- درم ــای عفون بیماریه
آنتــی بیوتیــک مناســب در ترکیــب بــا درمــان ضدویروســی در 
هنــگام شــک بــه عفونــت باکتریــال ثانویــه یــا مــوارد قطعــی آن 
ــتفاده  ــریعاً اس ــت س ــا میکروبیولوژیس ــو ب ــد از گفتگ ــد بع ، بای
شــود ؛ 4-  مانیتورینــگ فشــارخون و تنظیــم مایعــات: در 
ــه  ــت محافظ ــات مدیری ــپتیک اقدام ــوک س ــدون ش ــاران ب بیم
ــوک  ــا ش ــاران ب ــود ، و در بیم ــام ش ــد انج ــات بای ــه مایع کاران
ســپتیک ، نیــاز بــه احیــاء بــا مایعــات و اینوتروپ هــا بــرای نگــه 
 kPa = 1mmHg( 60mmHg ≥ داشــتن متوســط فشــار شــریانی

ــد39 ؛  ــات> 2mmoL/L می باش ــطح الکت 0/133( و س
ــباع  ــظ اش ــت حف ــی جه ــیژن کمک ــی: اکس ــیژن تراپ 5- اکس

ــاران  ــه بیم ــریعاً ب ــد س ــیژن بای ــیژن ≤ 95%، )40و41( اکس اکس
بــا هایپوکســی بــا یــا بــدون شــوک داده شــود ، و روش 
تهویــه بایــد براســاس شــرایط بیمــار ، و بــه دنبــال گرفتــن 
ــی  ــی مامای ــژه و بیهوش ــت وی ــن مراقب ــی از متخصصی راهنمای
 CTG ، باشــد ؛ 6- مانیتورینــگ جنیــن: در صــورت لــزوم
ــام  ــه انج ــی ≤ 28-26 هفت ــگ FHR در حاملگ ــرای مانیتورین ب
ــع  ــن ، و حجــم  مای ــد ، و ســونوگرافی بررســی رشــد جنی دهی
ــزوم( اگــر  ــر شــریان نافــی )در صــورت ل آمنیوتیــک +/- داپل
بیمــار وضعیــت پایــداری دارد ؛ 7- زایمــان پــره تــرم بــر مبنــای 

ــم  ــط تی ــد توس ــوردی بای ــورت م ــه ص ــی و ب ــیون طب اندیکاس
ــد. ــر باش ــی مدنظ ــد تخصص چن

مدیریت در طول بارداری
ــاری  ــر بیم ــورد اث ــی درم ــات کم ــر اطالع ــال حاض 1. در ح
کوویــد 19 روی جنیــن بیمــاران بــاردار وجــود دارد. گــزارش 
ــا افزایــش  ــاردار ب ــان ب شــده اســت کــه پنومونــی ویــرال در زن
خطــر زایمــان زودرس، محدودیــت رشــد جنیــن و مــرگ 
ومیــر پریناتــال همــراه اســت.)43( بــر اســاس اطالعــات مبتنــی 
بــر جمعیــت در ســطح کشــور معلــوم شــده اســت کــه در زنــان 

بــاردار) تعــداد= 1462( مبتــال بــه پنومونــی هــای ویــرال دیگــر 
ــم  ــن ، وزن ک ــد جنی ــت رش ــان زودرس، محدودی ــر زایم خط
هنــگام تولــد و نمــره آپــگار کمتــر از 7 در دقیقــه 5 نســبت بــه 
ــود.)44( در  ــتر ب ــداد=  7310( بیش ــی )تع ــدون پنومون ــان ب زن
ســال 2003 گــزارش 12 مــورد زن بــاردار مبتــال بــه ســارس در 
هنــگ کنــگ چیــن نشــانگر ســه مــورد مــرگ مــادر بــود. چهار 
زن از هفــت زنــی کــه د راوایــل بــارداری بودنــد دچــار ســقط 
ــان زودرس  ــار زایم ــاردار دچ ــج زن ب ــار زن از پن ــدند، چه ش
و دو مــادری کــه در بــارداری بهبــود یافتنــد بعــدا دچــار 
محدودیــت رشــد جنیــن گشــتند.)8( زنــان بــاردار بــا عفونــت 
مشــکوک / احتمالــی کوویــد 19 یــا آنهــا کــه مبتــال بــه عفونت 
اثبــات شــده هســتند و بــدون عالمــت یــا در حــال بهبــودی از 

ــه تحــت  ــار هفت ــا چه ــد هــر دو ت ــف هســتند بای بیمــاری  خفی
ــزان  ــن ، می ــد جنی ــی رش ــت بررس ــونوگرافیک جه ــی س بررس
ــورت  ــی )در ص ــریان ناف ــر ش ــی داپل ــدون بررس ــا ب ــا ی ــع ب مای
لــزوم ( قــرار گیرنــد.)45( در حــال حاضــر معلــوم نیســت کــه 
ــا  ــه جنیــن وجــود دارد ی ــا خطــر انتقــال عمــودی از مــادر ب آی
ــکاران از 9  ــر Chen  و هم ــط دکت ــه توس ــک مطلع ــر. در ی خی
ــاردار مبتــال بــه کوویــد 19 در انتهــای بارداری،ســوابهای  زن ب
مایــع آمنیوتیــک، خــون بنــد نــاف و حلــق نــوزاد شــش بیمــار 
ــداد  ــت می ــواهدی بدس ــه ش ــود ک ــی ب ــد 19 منف ــر کووی از نظ

ــال عمــودی  ــر انتق ــت داخــل رحمــی د راث کــه احتمــاال عفون
ــارداری رخ  ــد 19 در اواخــر ب ــی کووی ــان دچــار پنومون در زن
ــواهدی در  ــر ش ــال حاض ــال در ح ــا اینح ــت.)46( ب ــداده اس ن
ــه  ــت در س ــورت رخ دادن عفون ــال درص ــج پرینات ــورد نتای م
ــدارد و  ــود ن ــارداری وج ــه دوم ب ــه ماه ــل س ــه اول و اوای ماه
ــت  ــود بدق ــد از بهب ــد بع ــاردار را بای ــای ب ــن خانمه ــن ای بنابرای

ــرار داد.   ــگ ق ــت مونیتورین تح
دستگاه سونوگرافی

پــس از انجــام ســونوگرافی بایــد از پــاک کــردن ســطوح 
ــرکتهای  ــای ش ــه ه ــق توصی ــی طب ــواد ضدعفون ــا م ــروب ب پ
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بــه  تولیــد کننــده اطمینــان حاصــل کــرد. توجــه کافــی 
ــروب  ــطوح پ ــدن س ــوب مان ــرای مرط ــده ب ــه ش ــان توصی زم
و ســطوح دیگــر بــا مــواد ضدعفونــی بســیار مهــم اســت.

)47( اســتفاده از کاور محافــظ بــرای پــروب و کابــل هــا 
ــا  ــتی ی ــی پوس ــات عفون ــود ضایع ــورت وج ــوص در ص بخص
ــد. در صــورت  ــال را در نظــر بگیری انجــام ســونوگرافی واژین
ــیله  ــا deep clean وس ــی ی ــردن اساس ــز ک ــاال ، تمی ــی ب آلودگ
ــار تخــت بیمــار ارجــح  الزمســت. انجــام ســونوگرافی در کن
ــای روز  ــد در انته ــر اینصــورت ســونوگرافی بای اســت. در غی
 deep ــه ــدام ب ــگاه انجــام شــود و پــس ازآن اق کاری در درمان
ــردازش مجــدد  ــز کــردن اساســی  دســتگاه نمــود. پ clean تمی

ــود.)47(  ــتند ش ــی مس ــت ردیاب ــرای قابلی ــا ب ــروب ه پ

مدیریت زایمان
1.زمــان و روش زایمــان: عفونــت کوویــد 19 بــه تنهایــی 
اندیکاســیون زایمــان نیســت، مگــر اینکــه نیــاز بــه بهبــود 
اکسیژناســیون مادر وجود داشــته باشــد. بــرای مــوارد احتمالی، 
مشــکوک و تاییــد شــده عفونــت کوویــد 19 زایمــان بایــد د 
یــک اتــاق ایزولــه بــا فشــار منفــی انجــام شــود. زمــان و روش 
ــارداری و  ــن ب ــار، س ــی بیم ــت بالین ــاس وضعی ــر اس ــان ب زایم
ــود. ــری ش ــم گی ــردی تصمی ــورت ف ــه ص ــن ب ــت جنی وضعی

ــود و  ــود ش ــال وارد لیبرخودبخ ــم مبت ــه خان )48(  در صورتیک
پیشــرفت مناســب داشــته باشــد، بایــد اجــازه زایمــان واژینــال 
داده شــود. کوتــاه کــردن مرحلــه ی دوم زایمــان بــا اســتفاده از 
ــا فورســپس ممکنســت اقــدام مناســبی باشــد چــون  واکیــوم ی
ــت کار  ــی ممکنس ــک جراح ــود ماس ــا وج ــادر ب زور زدن م
مشــکلی باشــد.)49( گذشــته ازیــن ناقلیــن بــدون عالمــت 
ویــروس، معلــوم نیســت کــه آیــا بــازدم قــوی در حیــن مرحلــه 
ــی  ــدن اثربخش ــم ش ــه ک ــر ب ــاردار منج ــط زن ب ــر توس دوم لیب
ــرار  ــی و ق ــای تنفس ــش دراپلته ــگیری از پخ ــک در پیش ماس
در  کافــی    PPE حاضربــدون  درمــان  بیشــترکادر  گرفتــن 
معــرض ویــروس مــی گــردد یــا خیــر.49 در صــورت مناســب 

بــودن وضعیــت ســرویکس اینداکشــن زایمــان در نظــر گرفتــه 
شــود ولــی در صــورت  دیســترس جنیــن ، پیشــرفت کنــد لیبــر 
و/ یــا بــد تــر شــدن وضعیــت مــادر بایــد آســتانه بــرای تســریع 
زایمــان پاییــن باشــد. در صــورت شــوک ســپتیک، نارســایی 
حــاد ارگان یــا دیســترس جنیــن، ســزارین اورژانــس ) یــا ختــم 
ــی  ــورت قانون ــن در ص ــات جنی ــت حی ــل از قابلی ــارداری قب ب
بــودن ( الزم اســت.)45( بــرای محافظــت کادر درمــان بایــد از 
زایمــان در آب اجتنــاب شــود. بیحســی موضعــی یــا بیهوشــی 
ــس  ــار و پ ــی بیم ــرایط بالین ــاس ش ــر اس ــر دو را ب ــی ه عموم
ــر  ــوان د رنظ ــارداری میت ــی ب ــص بیهوش ــا متخص ــاوره ب از مش

ــت. گرف
ــان پیــدا  ــه  نیازبــه زایم ــی ک ــای نارس ــورد بارداریه 2. در م

ــان  ــل از زایم ــترویید قب ــتفاده از اس ــورد اس ــا در م ــد، م میکنن
) بتامتــازون یــا دگزامتــازون( بــرای ماچوریتــی ریــه جنیــن در 
مــادران بدحــال احتیــاط میکنیــم چــون ایــن داروهــا میتواننــد  
بالقــوه منجــر بــه وخامــت وضعیــت بالینــی شــوند)50( واینکــه 
ــار  ــت بیم ــرای مدیری ــه ب ــی را ک ــا زایمان ــن داروه ــق ای تزری
الزم اســت بــه تاخیــر میانــدازد. اســتفاده از اســتروییدهای 
قبــل از زایمــان بایــد در مشــاوره بــا متخصــص عفونــی، 
ــوزادان  ــن ن ــن و متخصصی ــادر و جنی ــب م ــص ط ــوق تخص ف
ــان  ــر در زایم ــز جهــت تاخی ــرد.)37و51( توکولی صــورت گی
ــا  ــه ب ــال ک ــی مبت ــان عفون ــتروییدها در زن ــق اس ــه منظورتزری ب
عالیــم زایمــان زودرس مراجعــه میکننــد نبایــد اســتفاده شــود.

ــن  ــان/ جنی ــن ســقط شــده و جفــت: روی ــان/ جنی ــع روی 3. دف
ــد  ــد 19 بای ــه کووی ــال ب ــاردار مبت ــت زن ب ــده و جف ــقط ش س
بعنــوان بافــت عفونــی تلقــی شــود و دفــع آن بطــور بهداشــتی و 
مناســب انجــام شــود و د رصــورت امــکان آزمایــش ایــن بافتها 

از نظــر کوویــد 19 بــروش qRT-PCR بایــد انجــام گیــرد.
ــد  ــکوک و تایی ــی، مش ــوارد احتمال ــوزاد: در م ــت ن 4. مدیری
ــپ  ــورا کالم ــاف ف ــد ن ــد بن ــد 19، بای ــت کووی ــده عفون ش
شــود و نــوزاد بــرای ارزیابــی توســط تیــم اطفــال حاضــر روی 
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تخــت احیــا گذاشــته شــود. شــواهد کافــی د مــورد اینکــه آیــا 
ــه افزایــش خطــر انتقــال  ــاف منجــر ب ــد ن ــری بن کالمــپ تاخی
ــود  ــود وج ــتقیم میش ــاس مس ــق تم ــن از طری ــه جنی ــت ب عفون
نــدارد.)51( در واحدهایــی کــه توصیــه بــه کالمــپ تاخیــری 
بنــد نــاف میشــود متخصصیــن بایــد بدقــت راجــع بــه ادامــه یــا 
ــواهد  ــد. درحــال حاضــر ش ــم بگیرن ــن روش تصمی ــف ای توق
کافــی در مــورد شــیردهی و جداکــردن مــادر / نــوزاد وجــود 
ــا  ــادر بیمــاری شــدید داشــته باشــد ی ــدارد.)46و52(  اگــر م ن
بدحــال باشــد جداکــردن مــادر و نــوزاد بهتریــن انتخــاب بنظــر 
میرســد و دوشــیدن پســتان بمنظــور تــداوم شــیردهی بایــد انجام 
ــز کــردن شیردوشــهای پســتان  ــاط در  تمی شــود.  مــوارد احتی
ــم  ــا دارای عالی ــت ی ــدون عالم ــاری ب ــود. اگربیم ــت ش رعای

ــوزاد  ــا ن ــی ب ــم اتاق ــیردهی و ه ــه ش ــم ب ــد، تصمی ــف باش خفی
میتوانــد بعــد از هماهنگــی بــا مســیولین مراقبــت بهداشــتی مــد 
ــات ممکنســت  ــا بدلیــل محدودیــت امکان نظــر قــرار بگیــرد ی
ــال  ــی انتق ــی اصل ــه نگران ــا ک ــد. از آنج ــته باش ــرورت داش ض
ــادران  ــت، م ــادر اس ــیر م ــه ش ــت و ن ــق دراپل ــروس از طری وی
شــیرده بایــد قبــل از تمــاس بــا نــوزاد دســتهای خــود را شســته 
ــورت  ــد. در ص ــتفاده کنن ــه اس ــه الی ــی س ــک جراح و از ماس
ــری از تخــت  ــه دو مت ــد در فاصل ــوزاد بای ــی تخــت ن هــم اتاق
ــک  ــل ی ــی مث ــل فیزیک ــک حای ــود واز ی ــرار داده ش ــادر ق م

ــرده هــم اســتفاده شــود.)53و54( پ
5. نیــاز بــه جــدا کــردن مــادران مبتــال بــه عفونــت کوویــد19 
ــوزاد  ــه ن ــتقیم ب ــیردهی مس ــکان ش ــدم ام ــان و ع از نوزادانش
مشــکالتی در ایجــاد رابطــه عاطفــی اولیــه وشــروع شــیردهی 
ــترس  ــه اس ــر ب ــرم منج ــل الج ــن عوام ــد.)55( ای ــاد میکن ایج
بیشــتر بــرای مــادران پــس از زایمــان میشــود. گذشــته از 
مراقبــت از ســالمتی فیزیکــی تیمهــا ی پزشــکی بایــد بــه 
ــورت  ــد و در ص ــه کنن ــز توج ــادران نی ــن م ــالمت روان ای س

ــد. ــان دهن ــود نش ــیت الزم از خ ــت و حساس ــاز حمای نی

اثرات پریناتال عفونت کووید 19
تــب در بیمــاران عفونــت کوویــد 19 شــایع اســت. اطالعــات 
قبلــی نشــان داده اســت کــه تــب بــاال در اوایــل بــارداری 
ناهنجاریهــای ســاختاری جنیــن  بــه  ممکــن اســت منجــر 
ــای  ــوی و اندامه ــی، کلی ــی، قلب ــه عصب ــص لول ــه نقای منجمل
دیگــر شــود.56-59 بــا اینحــال اخیــرا مطالعــه ای روی 80326 
زن بــاردار نشــان داده کــه شــیوع تــب در ابتــدای بــارداری 10 
ــت. ــد اس ــاختاری 3/7 درص ــای س ــروز ناهنجاریه ــد و ب درص

)60( در 77344 بــارداری بــا قابلیــت حیــات بــا اطالعــات ثبــت 
ــب  ــا ت ــم ب ــامل 8321 خان ــارداری ش ــه 16-29 ب ــده در هفت ش
ــارداری در  ــا 4 روز در ابتــدای ب ــاالی 38 درجــه بمــدت 1 ت ب
ــتند ،  ــب نداش ــارداری ت ــدای ب ــه در ابت ــا کســانی ک مقایســه ب

ــت.)60( ــش نیاف ــی افزای ــای جنین ــی ناهنجاریه ــر نهای خط
)odd ratio=0/99 . %95 CI: 0/88-1/12(

مطالعــات قبلــی شــواهدی دال بــر عفونــت مــادرزادی بــا 
حاضــر  رحــال  د  و  اســت)60(  نــداده  نشــان   SARS-CoV

در  مــادرزادی  ناهنجاریهــای  خطــر  مــورد  در  اطالعاتــی 
ــا  ــه اول ی ــه ماه ــد 19 در س ــا کووی ــت ب ــروز عفون ــورت ب ص
ــونوگرافی  ــام س ــال انج ــا اینح ــدارد. ب ــود ن ــارداری وج دوم ب
ــکوک و  ــی، مش ــوارد احتمال ــه درم ــی در  24-18 هفت آنومال
ــیون  ــارداری اندیکاس ــد 19 در ب ــت کووی ــده عفون ــد ش تایی

دارد.
احتیاطات عمومی

ــد از  ــری کــه بتوان ــچ دارو و واکســن موث در حــال حاضــر هی
کوویــد 19 پیشــگیری کنــد وجــود نــدارد. بنابرایــن حفاظــت 
ــا  ــه ب ــل رســاندن خطــر مواجه ــه حداق ــرای ب ــد ب ــردی را بای ف

ویــروس مــد نظــر داشــت.)62( 
1.  بیماران و کادر درمان

ــه  ــد: آگاهان ــت کنی ــب را رعای ــردی مناس ــت ف ــف: بهداش ال
ــد 19  ــا دیگــران در طــول اپیدمــی کووی از تمــاس نزدیــک ب

بپرهیزیــد، از حضــور در هــر اجتماعــی کــه در آن فاصلــه یــک 
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ــه شســتن  ــد، ب ــل رعایــت نیســت اجتنــاب کنی ــراد قاب متــری اف
دســتها توجــه ویــژه کنیــد ، و از محلولهــای ضــد عفونــی 
ــا غلظــت 70 درصــد الــکل)63( بطــور مکــرر  کننــده دســت ب

ــد. اســتفاده کنی
ب: برخــی مقامــات بهداشــتی یــا سیســتمهای بیمارســتانی 
توصیــه بــه اســتفاده از ماســکهای ســه الیــه هنــگام مراجعــه بــه 

ــد. ــر میکنن ــر دیگ ــای پرخط ــا مکانه ــتان ی بیمارس
پ: در صــورت داشــتن عالیمــی نظیــر تــب و ســرفه ســریعا بــا 
تیــم پزشــکی بــرای تشــخیص و درمــان بموقــع تمــاس بگیریــد.

2. کادر درمان
ت: اطالعــات آموزشــی بــه شــکل بروشــور یــا پوســتر در 

ســالنهای انتظــار فراهــم کنیــد.
ث: برنامــه تریــاژ را بــرای غربالگــری مشــخص کنیــد. در 
واحدهایــی کــه مکانهــای تریــاژ دایر شــده اســت ، پرســنل باید 
ــوازم محافظــت شــخصی مناســب داشــته باشــند و بهداشــت  ل

ــد. ــت کنن ــق رعای دســت بســیار دقی
ــت  ــرای ویزی ــا ب ــتان ی ــه بیمارس ــه ب ــی ک ــام باردارهای ج: تم
ــای  ــم و فاکتوره ــر عالی ــد از نظ ــد بای ــه میکنن ــرپایی مراجع س
ــه و  ــل توج ــاس قاب ــغل، تم ــفر، ش ــابقه س ــاس س ــر اس خطرب
 TOCC; Travel. Occupation.( اقامــت درکانونهــای بیمــاری
ــوند.)ضمیمه 2 ( ــری ش ــی و غربالگ Contact. Cluster (  ارزیاب

 TOCC ــده ــناخته ش ــر ش ــای خط ــا فاکتوره ــاردار ب ــان ب چ: زن
ــا عالیــم  ــا ب و آنهــا کــه عفونــت کوویــد 19 بــدون عالمــت ی
خفیــف دارنــد بایــد ویزیتهــای حیــن بــارداری و بررســی 

ســونوگرافی روتیــن را 14 روز عقــب بیندازنــد.
ح: کــم کــردن تعــداد ویزیتورهــا را در دپارتمــان را مــد نظــر 

قــرار دهیــد.
ــترپتوکک  ــرای اس ــن ب ــش روتی ــه آزمای ــی ک خ: در واحدهای
)GBS( انجــام میگیــرد، گرفتــن ســواب واژینــال و /    B گــروه
یــا کانــال آنــال بایــد تــا 14 روز در زنــان بــاردار بــا فاکتورهــای 
خطــر TOCC بــه تاخیــر انداختــه شــود یــا پــس از نتیجــه منفــی 

تســت کوویــد 19 درمــوارد احتمالــی یــا مشــکوک یــا پــس از 
ــی  ــش آنت ــز پوش ــود. تجوی ــام ش ــی انج ــوارد قطع ــود در م بهب
بیوتیکــی پروفیالکتیــک حیــن زایمــان بــرای زنــان دارای 
فاکتورهــای خطــر GBS قبــل یــا پــس از زایمــان یــک انتخــاب 

معــادل دیگــر اســت.
ــا  ــاردار ب ــان ب ــاژ، زن ــای تری ــه محله ــه ب ــگام مراجع د: در هن
فاکتورهــای خطــر  TOCC بایــد بــرای بررســی بیشــتر بــه یــک 

ــوند. ــی ش ــه راهنمای ــاق ایزول ات
ذ: کادر پزشــکی دســت انــدر کار مراقبــت ازمــوارد احتمالــی، 
مشــکوک و تاییــد شــده بیمــاران کوویــد 19 بایــد از نظــر تــب 
ــور شــوند و در صــورت  ــت بدقــت مونیت ــم عفون و ســایر عالی
ــد کار  ــد 19 نبای ــت کووی ــم عفون ــک از عالی ــر ی ــود ه وج
کننــد. عالیــم شــایع در ابتــدای بیمــاری عبارتنــد از: تب، ســرفه 
ــتهایی.  ــی اش ــس و ب ــی نف ــتگی، تنگ ــژی، خس ــک، میال خش
ــتانی  ــتمهای بیمارس ــی سیس ــتی و برخ ــات بهداش ــی مقام برخ
ــت از  ــیول مراقب ــه مس ــکی ک ــه کادر پزش ــد ک ــه میکنن توصی
ــی، مشــکوک و تاییــد شــده عفونــت کوویــد  ازمــوارد احتمال
19 هســتند، بایــد تمــاس خــود بــا ســایر بیمــاران و همــکاران را 
بــه حداقــل برســانند تــا خطــر در معــرض قــرار گرفتــن و انتقــال 

ــد. ــروس را کاهــش دهن بالقــوه وی
ر: کادر پزشــکی کــه بطــور غیــر منتظــره در معــرض یــک بیمار 
بــاردار مبتــال بــه عفونــت کوویــد 19 بــدون PPE قــرار میگیرنــد 

بایــد قرنطینــه شــوند یــا خــود را بمــدت 14 روز ایزولــه کننــد.
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــال ق ــد بدنب ــان بارداربای ز: کادر درم
بیمــاران احتمالــی، مشــکوک و تاییــد شــده کوویــد 19 ازشــیوه 
نامــه هــای  بررســی فاکتورهــای خطــر و کنتــرل عفونــت 

ــد. ــروی کنن پی
 

نکات کلیدی توصیه شده توسط اساتید امر 
ــی،  ــد19  قطع ــت کووی ــه عفون ــال ب ــاردار مبت ــای ب ــم ه 1-خان
بایســتی در بیمارســتانهای ســطح ســه تعییــن شــده تحــت 
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مراقبــت قــرار گیرنــد و در مــورد خطــر عواقــب نامطلــوب در 
بــارداری اطالعــات الزم داده شــود.

2-اتاقهــای ایزولــه بــا فشــار منفــی ، بایــد بــرای لیبــر و زایمــان 
و مراقبــت از نــوزاد تــدارک دیــده شــود.

هــای  خانــم  تمامــی  از   ، کوویــد19  اپیدمــی  دوران  3-در 
میبایســت  روتیــن  مراقبــت  جهــت  کننــده  باردارمراجعــه 
تاریخچــه ســفر ، شــغل،  تمــاس فیزیکــی یــا زندگــی بــا افــراد 
ــع آوری  ــن جم ــورت  روتی ــه ص ــی  ب ــرات بالین ــال و تظاه مبت

ــردد. گ
ــکن،  ــی اس ــی ت ــوص س ــینه بخص ــه س ــرداری قفس 4- تصویرب
بایــد در ورکاپ خانمهــای بــاردار بــا بیمــاری مشــکوک ، 

ــود. ــام ش ــد19، انج ــت کووی ــی  عفون ــا قطع ــی ی احتمال
ــه و  ــد در شــرایط ایزول ــی ، بای ــا احتمال ــوارد مشــکوک ی 5-م
مــوارد قطعــی در اتــاق ایزولــه بــا فشــار منفــی تحــت مراقبــت 
قــرار بگیرنــد. زنــان بــاردار بدحــال بــا عفونــت قطعــی بایــد در 
اتــاق ایزولــه بــا فشــار منفــی د ربخــش مراقبتهــای ویــژه بســتری 

شــوند.
6-معاینــات قبــل از زایمــان وزایمــان در بــاردار مبتــال بــه 
عفونــت کوویــد 19، بایــد در اتــاق ایزولــه بــا  فشــار منفــی در 
ــن  ــراف ای ــراد دراط ــع اف ــرد. تجم ــام بگی ــان انج ــش زایم بخ
ــد. ــدود باش ــد مح ــال در آن بای ــار مبت ــور بیم ــن حض ــاق حی ات

ــه  ــال ب ــان مبت ــت از زن ــیول  مراقب ــکی مس ــی کادر پزش 7-تمام
   (PPE( عفونــت بایــد از پوشــش محافظتــی شــخصی کامــل

ــد.   ــتفاده نماین ــا اس ــق راهنم طب
ــد  ــت کووی ــاری عفون ــه بیم ــال ب ــاردار مبت ــت زن ب 8-مدیری
ــان  ــن زن ــامل متخصصی ــوره ش ــد منظ ــم چن ــط تی ــد توس 19بای
و زایمــان، پریناتالوژیســت هــا، متخصصیــن مراقبتهــای ویــژه، 
ویــروس  ماماهــا،  بــاردار،  مــادران  بیهوشــی  متخصصیــن 
و  نــوزادان  متخصصیــن  هــا،  میکروبیولوژیســت  شناســان، 

متخصصیــن عفونــی انجــام شــود .
9- زمــان و روش زایمــان بایــد بــه صــورت فــردی عمدتــا بــا در 

ــارداری و وضعیــت  نظــر گرفتــن شــرایط بالینــی بیمــار، ســن ب
جنیــن تصمیــم گیــری شــود.

ــرایط  ــه ش ــته ب ــردو بس ــی ه ــا عموم ــی ی ــی موضع 10-  بیحس
بالینــی بیمــار و پــس از مشــاوره بــا متخصــص بیهوشــی مــادران 

ــد. ــرار بگیرن ــد مــورد اســتفاده ق باردار،میتوانن
ــواهدی  ــود، ش ــدود موج ــات مح ــر، اطالع ــال حاض 11-در ح
عمــودی  انتقــال  طریــق  از  رحمــی  داخــل  عفونــت  بنفــع 
ــارداری  ــه جنیــن در مادرانیکــه در اواخــر ب ویــروس از مــادر ب

ــد. ــان نمیدهن ــوند نش ــال میش ــد 19 مبت ــت کووی ــه عفون ب
ــیر دادن و  ــورد ش ــی در م ــواهد کاف ــر، ش ــال حاض 12-در ح
هــم چنیــن جــدا کــردن مــادر از نــوزاد وجــود نــدارد. در 
صــورت وجــود بیمــاری شــدید یــا بدحالــی مــادر، جداســازی 
ــه  ــرای ادام ــرای دوشــیدن پســتان ب ــا تــالش ب ــوزاد ب ــادر از ن م
ــدون عالمــت  ــن راه حــل اســت. در بیمــار ب ــد شــیر بهتری تولی
یــا دارای عالیــم خفیــف، شــیردهی و هــم اتاقــی مــادر و نــوزاد 
ــد نظــر  ــی م ــم مراقبت ــا هماهنگــی تی ــادر و ب ــد توســط م میتوان

ــرد. ــرار گی ق
13- دســت انــدر کاران بهداشــتی کــه در مراقبــت مامایــی 
نقــش دارنــد و کســانی کــه ســونوگرافی مامایــی را انجــام 
ــا  ــپیراتور و / ی ــتفاده از رس ــرای اس ــوزش ب ــد آم ــد، بای میدهن

ــد.  ــده باش ــن ش ــا تعیی ــک آنه ــایز ماس ــده و س PAPR را دی

14- بــه دنبــال ســونوگرافی بیمــار بــاردار احتمالــی، مشــکوک، 
یــا مبتــال بــه عفونــت کوویــد 19، بایــد تمامــی ســطوح  پــروب 
ــرکت  ــای ش ــه ه ــه توصی ــه ب ــا مراجع ــونوگرافی ب ــتگاه س دس
ــدن”   ــوب مان ــان مرط ــت “زم ــا رعای ــتگاه و ب ــده دس تولیدکنن

ــا مــواد ضــد عفونــی کننــده تمیــز شــوند . ســطوح، ب
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ضمیمه 1
معیارهــای 2007 انجمــن بیماریهــای عفونــی آمریــکا / انجمــن 
ــب  ــدید کس ــی ش ــف پنومون ــرای تعری ــکا ب ــیک امری توراس

ــاع. ــده از اجتم ش
ــا  ــا ســه ی ــار مــاژور ی ــا یــک معی تعریــف تاییــد شــده شــامل ی

ــور. ــار مین بیشــتر معی
معیارهای مینور

ریت تنفس بیشتریا مساوی 30 تنفس در دقیقه
PaO2/FIO2ratio≤250

O2 انفیلتراهای مولتی لوبار
کانفیوژن/از دست رفتن اوریانتاسیون

 (blood urea nitrogen level ≥20 mg/dl(اورمی

 )white blood cell count <000.4 cells/ml( لکوپنی
که مربوط به کموتراپی نباشد.

 )platelet count <100,000/ml( ترومبوسیتوپنی
 )core temperature <36oC( هیپوترمی

هیپوتانسیون نیازمند احیای اگرسیو با مایع
معیارهای ماژور

شوک سپتیک نیازمند وازوپرسورها
نارسایی تنفسی نیازمند تهویه مکانیکی
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TOCC ضمیمه 2: مثال چک لیست عالیم و
TOCCچک لیست عالیم و

احتیاطــات دراپلــت: بیمــار ماســک اســتفاده کنــد، اتــاق 
مجــزا داشــته باشــد، پرســنل هنــگام ورود بــه اتــاقPPE  داشــته 

باشــند و حتمــا ماســک اســتفاده کننــد.)64(
ــگام ورود  ــنل هن ــزا، پرس ــاق مج ــی: ات ــات تماس احتیاط
ــاقPPE  داشــته باشــند شــامل دســتکش، گان و وســایل  ــه ات ب

ــرف.)64( ــار مص یکب
احتیاطــات ایربــورن: بیمــار حتمــا ماســک داشــته باشــد، اتــاق 
ــه اتــاقPPE  داشــته  ــه فشــارمنفی، پرســنل هنــگام ورود ب ایزول
ــب،  ــدازه مناس ــر ان ــده از نظ ــت ش ــک تس ــامل ماس ــند ش باش

دســتکش، گان، محافــظ صــورت و چشــم، اتــاق ایزولــه فشــار 
منفــی، محدودیــت ورود پرســنل در معــرض خطــر بــه داخــل 

ــار مصــرف.)64( ــوازم یکب ــاق، اســتفاده از ل ات
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 ســوال 1(  توصیــه پزشــکان بــه زنــان بــاردار شــاغل بــه جــز 
پرســنل بهداشــتی و درمانــی چیســت ؟

ــه مانــدن در  ــه ب  در بســیاری از مناطــق در حــال حاضــر توصی
ــد  ــاردار بای ــان ب ــه زن ــراد منجمل ــه اف ــت  و هم ــده اس ــه ش خان
ــا  ــد. ام ــز کنن ــد-19 پرهی ــا کووی ــاس ب ــا از تم ــد ت ــعی کنن س
ــد در مــورد هــر  ــد بای ــان کار می کن ــاردار همچن ــم  ب اگــر خان

ــای  ــت ه ــود. عفون ــام ش ــک انج ــبه ریس ــاردار محاس ــم ب خان
تنفســی در زنــان بــاردار آنهــا را در معــرض خطــر موربیدیتــی 
ــدود در  ــات مح ــد. اطالع ــی دهن ــرار م ــی ق ــدی و مورتالیت ج
مــورد کوویــد-19 نشــان نــداده اســت کــه زنــان بــاردار نســبت 
بــه افــراد عــادی در معــرض خطــر بیشــتری بــرای عفونــت یــا 
ــه ICU و مورتالیتــی( باشــند . ــاز ب ــاًل نی موربیدیتــی جــدی )مث

 زنــان بــاردار بــا موربیدیتــی همــراه در معــرض خطــر عفونــت 
جــدی هســتند. 

بــا  مرتبــط  مقــاالت  ارزیابــی  حــال  در  همچنــان   ACOG

اســت. بــاردار  زنــان  در  کوویــد-19 
 ســوال 2(  آیــا تعدیــل مراقبــت پــره ناتــال جهــت کاهــش 
خطــر گســترش و تمــاس بــا کوویــد-19 اقدام مناســبی اســت؟

 بلــه، مراقبــت پــره ناتــال تعدیــل شــده یــک اســتراتژی مناســب 
جهــت جلوگیــری از گســترش کوویــد-19 در بیمــاران و 
پرســنل اســت امــا شــواهد در مــورد ایمنــی و اثربخشــی ایــن 
ــم جهــت مراقبــت  ــه تصمی روش هــا محــدود اســت و هرگون
پــره ناتــال تعدیــل شــده بایــد بــر اســاس شــرایط فــردی 

ــد. ــی باش ومحل
- متخصصیــن زنــان و زایمــان و کلینیــک هــا بایــد امــکان ادامه 

ــاوره ها و  ــال، مش ــره نات ــت پ ــت مراقب ــروری جه ــت ض مراقب
ارجــاع هــا را فراهــم نماینــد.

ــای  ــت ه ــر در مراقب ــد تغیی ــان بای ــان و زایم ــن زن - متخصصی
ــروس را  ــا وی ــاردار ب ــم ب ــاس خان ــر تم ــت خط ــه عل ــن ب روتی

ــد. ــح دهن ــاردار توضی ــان ب ــرای زن ب
- در مــورد تغییــر در مراقبــت پریناتــال در پاندمــی کوویــد-19 

ــده  ــرد و در پرون ــاردار صــورت بگی ــم ب ــا خان ــد مشــاوره ب بای
پزشــکی ثبــت شــود.

ویزیــت بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی : ممکــن   •
اســت پزشــک مراقبــت پریناتــال را در زنــان بــاردار کــه 
ــا رعایــت فاصلــه  بیمــاری ندارنــد طــوری ترتیــب دهــد کــه ب
اجتماعــی و حداقــل تعــداد بیمــار در مطــب باشــد. ویزیــت هــا 
در مــواردی کــه بــا تاخیــر انجــام مــی شــود نبایــد بــر ســالمت 

ــذارد. ــر بگ ــاردار اث ــم  ب ــی خان و ایمن
 مراقبت پره ناتال کاهش یافته یا آلترناتیو

تجمیــع مراقبــت )مثــاًل واکسیناســیون، تســت تحمــل گلوکــز( 
جهــت کاهــش تعــداد ویزیــت هــر خانــم بــاردار

ــرای  ــوان ب ــی ت ــین م ــه مدیس ــک تل ــا از تکنی ــوال 3(  آی س
ــت ؟ ــک گرف ــال کم ــره نات ــت پ مراقب

ــه مــی  ــه تلــه مدیســین توصی ــه دسترســی ب ــه ACOG بســته ب بل
ــات جهــت ویزیــت اســتفاده شــود. کنــد کــه از ایــن امکان

ــات  ــل از ورود جهــت مالق ــد بیمــاران قب ــا بای ــوال 4( آی س
اســکرین شــوند ؟

ــراری  ــد امــکان برق ــاردار بای ــان ب ــت زن  کلینیــک هــای مراقب
ارتبــاط تلفنــی یــا تلــه مدیســین را بــرای مراقبــت روتیــن فراهم 

1.جــراح و متخصــص زنــان و زایمــان، فلوشــیپ پریناتولــوژی، اســتادیار دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران

توصیه های ACOG در رابطه با مراقبت های 
پره ناتال  در پاندمی کووید-19

دکتر مریم نورزاده 1
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کننــد و اگــر بیمــار عالئــم کوویــد-19 مثــل ســرفه، گلــودرد، 
تــب دارد قبــل از ورود بــه کلینیــک اطــالع دهــد و اگــر الزم 
شــد زمــان مالقــات عــوض شــود. در مکالمــه تلفنــی در مــورد 
ــا  ــاس ب ــر، تم ــافرت اخی ــودرد، مس ــرفه، گل ــب، س ــم ت عالئ
ــم  ــار عالئ ــه بیم ــود. در صورتیک ــوال ش ــد س ــال بای ــار مبت بیم
ــا فــرد مبتــال داشــته اســت  ــا تمــاس ب کوویــد-19 را دارد و ی
ــرای  ــی ب ــان اختصاص ــک زم ــود و ی ــک  ش ــد وارد کلینی نبای

ویزیــت او مدنظــر قــرار گیــرد.
ــال و ســونوگرافی هــا  ــره نات ســوال 5(  کــدام مراقبتهــای پ

توصیــه مــی شــود کــه ادامــه پیــدا کننــد ؟
 تســت هــای ارزیابــی جنیــن و ســونوگرافی بــر اســاس 
ــی  ــد. ارزیاب ــد در صــورت امــکان ادامــه یاب شــرایط طبــی بای
ســونوگرافی الکتیــو نبایــد انجــام شــود و ســونوگرافی بایــد در 
جهــت پاســخ بــه یــک ســوال مهــم پزشــکی انجــام شــود بــه 

ــد. ــن کن ــار را تامی ــع بیم ــه مناف ــوی ک نح
ســوال 6( آیــا بیمــاران مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-19 

ــه انجــام تســت های ســالمت جنیــن دارنــد ؟ نیــاز ب
ــن  ــای جنی ــد-19 اداره مراقبته ــاد کووی ــاری ح ــی بیم  در ط
مشــابه هــر بیمــاری حــاد دیگــری در زنــان بــاردار اســت. در 
ــت. در  ــترس اس ــی در دس ــات کم ــد-19 اطالع ــورد کووی م
شــرایط عفونــت خفیــف برخــورد بــا خانــم حاملــه مثــل بیمــار 

ــزای بهبــود یافتــه منطقــی اســت. ــه آنفوالن مبتــال ب
در زنانــی کــه در ســه ماهــه اول مبتــال بــه کوویــد-19 شــده اند 
انجــام  ســونوگرافی بررســی آناتومــی جنیــن در ســه ماهــه دوم 
ــد از ان رخ  ــد-19 بع ــه کووی ــال ب ــه می شــود و اگــر ابت توصی
ــن در ســه ماهــه ســوم منطقــی  داده اســت بررســی رشــد جنی

اســت.
ــا  ــا دوز کــم ی ــا در مــورد مصــرف آســپرین ب ســوال 7( آی
ســایر NSAID هــا طــی حاملگــی یــا در دوره پســت پارتــوم در 
بیمــاران مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-19 توصیــه خاصــی 

می شــود ؟

ســیر  شــدن  بدتــر  مــورد  در  گزارش هایــی  جدیــداً   
ــر شــده اســت .  کوویــد-19 بــا مصــرف NSAID هــا منتش
ــه  ــا ب ــرف NSAID ه ــه مص ــده ک ــرح ش ــه Lancet مط در مجل
ویــژه بروفــن ســبب بدتــر شــدن عالئــم کوویــد-19 مــی شــود 
ــه حاملگــی اشــاره ای نشــده اســت.  ــد کــه اختصاصــاً ب هرچن
ــه ادامــه مصــرف آســپرین  ــه ACOG ب در حــال حاضــر توصی
ــیون  ــود اندیکاس ــورت وج ــی در ص ــم در حاملگ ــا دوز ک ب
جهــت پیشــگیری از پــره اکالمپســی هســت. در زنــان بــاردار 
مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-19 بایــد بــر حســب مــورد در 

ــود. ــری ش ــم دوز تصمیم گی ــپرین ک ــرف آس ــورد مص م
در  ناتــال  آنتــه  مصــرف کورتیکواســتروئید   )8 ســوال 
بیمــاران مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-19 توصیــه خاصــی 

ــود؟ ــی ش م
CDC در مــورد مصــرف کورتیکواســتروئیدها در جمعیــت 

عــادی توصیــه مــی کنــد کــه بهتــر اســت از تجویــز آن 
 replication خــودداری شــود زیــرا ســبب طوالنــی شــدن
ویــروس می شــود. در مــورد زنــان بــاردار ACOG توصیه هــای 

زیــر را پیشــنهاد می کنــد :
الــف : قبــل از هفتــه 34 حاملگــی : بــه علــت اثــرات شــناخته 
و  مورتالیتــی  در  ناتــال  آنتــه  کورتیکواســتروئید  شــده 
ــال  ــه نات ــوزادان مصــرف کورتیکواســتروئید آنت ــی ن موربیدیت
در زنــان بــاردار w 24 تــا w+ 6 d 33 در صــورت اندیکاســیون 
در زنــان مشــکوک یــا مبتــال بــه کوویــد-19 کــه طــی 7 روز 
آینــده در معــرض خطــر زایمــان زودرس هســتند توصیــه 

می شــود.
ــر اســاس منافــع و مضــرات  هرچنــد کــه بایــد در هــر بیمــار ب

ــه صــورت مــوردی تصمیــم گیــری  شــود. ب
ب:  w 34 تا Late(  36 w +6 d پره ترم(

 اثــرات مفیــد کورتیکواســتروئیدها در ایــن دوره کمتــر ثابــت 
ــر  ــی مضــر آن بهت ــرات احتمال ــه اث ــا توجــه ب شــده اســت و ب
اســت در زنــان بــاردار w 34 تــا  w +6 d 36 مبتــال بــه کوویــد از 
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مصــرف آن خــودداری شــود. هرچنــد کــه بایــد در هــر بیمــار 
بــر حســب منافــع و ضررهــا تصمیــم گیــری شــود.

اندیکاســیون  تــرم(  در صــورت  پــره   Late( ایــن دوره در 
زایمــان نبایــد بــه علــت تجویــز کورتیکواســتروئید زایمــان  بــه 

ــد. ــر بیفت تأخی
ســوال 9( توصیــه هــای اختصاصــی در مــورد نمونــه گیــری 

GBS چیســت ؟

ــان  ــه زن ــوان ب ــی ت ــاران م ــت بیم ــداد ویزی ــش تع ــت کاه جه
ــورت  ــا در ص ــوزش داد ت ــت را آم ــام تس ــوه انج ــاردار نح ب
ــام  ــان انج ــا W36 +d6   خودش ــن کار را در w34  ت ــکان ای ام

ــد. دهن
ــد-19  ــورد کووی ــی در م ــت نگران ــه عل ــا ب ــوال 10( آی س

ــود ؟ ــی ش ــزل م ــان در من ــه زایم ــه ب توصی
توصیــه بــه مراجعــه بــه بولتــن شــماره 697 می شــود و در 
ــق  ــای مطل ــیون ه ــرات و کنترااندیکاس ــرات و مض ــورد خط م

ــود. ــاوره ش ــار مش ــا بیم ــد ب ــع بای و مناف
سوال 11( سایر توصیه های مراقبت پره ناتال چیست ؟

- در بیمــاران مضطــرب بــه علــت پاندمــی کوویــد-19 یــا زنان 
در معــرض خطــر خشــونت خانوادگــی توصیــه بــه مراجعــه بــه 

روانپزشــک و خدمــات اجتماعــی کنیــد.
-  بــه بیمــاران عالئــم لیبــر و مــواردی کــه بایــد بــا پزشکشــان 

مطــرح کننــد را بــه دقــت آمــوزش دهیــد.
- در مــورد کنتراسپشــن در دوره پســت پارتــوم توصیــه هــا را 

بــا دقــت توضیــح دهیــد.
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  COVID-19 وقتــی کــه خانــم بــاردار مشــکوک یــا مبتــال بــه
بــرای زایمــان بســتری میشــود ، بایــد بــه متخصــص زنــان، 
ــانی  ــالع رس ــی اط ــم بیهوش ــواده و تی ــک خان ــا پزش ــوزادان ی ن

ــاران تســهیل شــود. ــه بیم ــا کمــک رســانی ب شــود ت

- آیا زمان زایمان تحت تاثیر COVID -19  قرار میگیرد؟
ــرار  ــاری ق ــر بیم ــت تاثی ــوارد تح ــب م ــان در اغل ــان زایم زم

ــارداری مشــکوک یــا مبتــال بــه  نمیگیــرد. زنانیکــه در ابتــدای ب
ــد ، اندیکاســیونی  ــه ان ــود یافت ــد و بهب ــوده ان COVID -19  ب
ــا  ــال ی ــان مبت ــدارد. در زن ــود ن ــان وج ــان زایم ــر زم ــرای تغیی ب
ــال  ــوم مبت ــه س ــه ماه ــه در س ــه COVID -19  ک ــکوک ب مش
شــده و بهبــود یافتــه انــد ، منطقــی اســت که تــالش کنیــم زایمان 
ــری  ــکی دیگ ــیون پزش ــر اندیکاس ــم ) اگ ــر بیاندازی ــه تاخی را ب
ــا  ــی شــده ی ــادر منف ــا نتیجــه تســت م وجــود نداشــته باشــد ( ت
دوران قرنطینــه بــه پایــان برســد تــا از انتقــال عفونــت بــه نــوزاد 
جلوگیــری شــود. در مجمــوع عفونــت COVID -19   بتنهایی 

ــرای زایمــان نمیباشــد. اندیکاســیونی ب

ــا مشــکوک   ــال ی ــان مبت ــت COVID -19  در زن ــا  عفون - آی
ــرای ســزارین میباشــد ؟ ــه آن ، اندیکاســونی ب ب

ــه  ــدودی ک ــی مح ــات خیل ــاس اطالع ــر اس ــر ب ــال حاض در ح
در ســزارین هــای انجــام شــده وجــود دارد ، بنظــر نمــی رســد 
خطــری درانتقــال ورتیــکال بــه جنیــن در مقابــل انتقــال ترانــس 
پالســنتا وجــود داشــته باشــد. اضافــه بــر ایــن ، بــر اســاس 
ــاردار و  ــراد ب ــاری در اف ــی بیم ــش اگه ــدود ، پی ــات مح طالع
ــر اســاس  ــاردار شــبیه میباشــد. بنابرایــن ســزارین بایســتی ب غیرب

ــت  ــرد و عفون ــام گی ــی انج ــادری و جنین ــای م ــیون ه اندیکاس
COVID -19  بتنهایــی علــت ســزارین نمــی توانــد باشــد. در 
صورتــی کــه مــادری بعلــت نگرانــی از COVID -19  تمایــل 
ــای  ــکل ه ــد از پروت ــکان بای ــد ، پزش ــته باش ــزارین داش ــه س ب

ــد. ــروی کنن ACOG  پی

- چگونــه میتــوان هنــگام  القــا لیبــر یــا ســزارین، بــرای حداکثــر 

اســتفاده از پرســنل و منابــع برنامــه ریــزی کنیــم؟
القــا لیبــر یــا ســزارین بایــد بــر اســاس اندیکاســیون انجــام گیــرد. 
تصمیــم گیــری در مــورد چگونگــی برنامــه ریــزی ایــن روشــها 
در زمــان پاندمــی COVID -19  ، به بهترین شــکل در ســطوح 
محلــی و سیســتمیک و بــر اســاس در دســترس بــودن متخصصان 
مراقبــت هــای زنــان ، پرســنل مراقبت هــای بهداشــتی، جغرافیای 

محــل ، دسترســی اســان بــه منابــع محلــی انجــام میشــود.

- آیــا زایمــان ابــزاری در زنانیکــه مشــکوک یــا مبتــال بــه 

دارد؟ اندیکاســیون  هســتند،   COVID -19
نــه ، عفونــت COVID -19   بتنهایــی نمیتوانــد اندیکاســیونی 
بــرای زایمــان ابــزاری باشــد ، و اندیکاســیون مامایــی و جنینــی 

بایــد مــد نطــر قــرار گیــرد.

- آیــا کالمــپ تاخیــری بندنــاف در زنــان مشــکوک یــا مبتــال به 
COVID -19   مناســب اســت ؟

ــه  ــز توصی ــاران نی ــن بیم ــاف در ای ــری بندن ــپ تاخی ــه ، کالم بل
ــی  ــه های ــن توصی ــوز بعضــی از متخصصی میشــود ، گــر چــه هن
بــر علیــه کالمــپ تاخیــری بنــد نــاف داده انــد. یــک گــزارش 

توصیه های ACOG در رابطه با مراقبت های 
اینتراپارتوم و پست پارتوم در پاندمی کووید-19
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مبنــی بــر شــواهد اعــالم کــرد کــه انتقــال COVID -19   بــه 
ــل  ــوزاد منتق ــه ن ــان ب ــم زایم ــراد تی ــد از اف ــاد میتوان احتمــال زی
ــواهدی  ــه ش ــا زمانیک ــد ت ــتورالعملهای ACOG بای ــود. دس ش

ــد. ــه یاب ــد ادام ــر ان ظاهرشــود، بای ــر تغیی دال ب

ــی  ــاف در دوران پاندم ــد ن ــون بن ــازی خ ــره س ــرایط ذخی - ش
COVID -19  چگونــه اســت ؟

ــق ســلولهای انســانی  بیماریهــای تنفســی بطــور معمــول از طری
انتقــال  از  مــواردی  حاضــر  حــال  در  یابــد.  نمــی  انتقــال 
COVID-19   از طریــق فــراورده هــای خونــی گــزارش 
ــق  ــاف طب ــون بندن ــازی خ ــره س ــن ذخی ــت ، بنابرای ــده اس نش
پروتکلهــای قبلــی اذامــه یابــد. در مراحلــی ممکنســت شــرایط 

ــاف  ــد ن ــع جمــع اوری خــون بن مختلفــی ایجــاد شــود کــه مان
شــود.جمع اوری حــون بنــد داف نبایــد مراقبتهــای معمــول زنان 

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــوزادان را تح ــان و ن و زایم

- چگونــه دوالهــا میتواننــد در پاندمــی COVID -19  در 
ــد؟ ــک کنن ــوزاد کم ــادر و ن ــت از م مراقب

بــه ســوال حضــوردوال هــا ، بایــد در چهارچــوب سیاســت هــای 
محلــی پاســخ داده شــود. اگــر دوال هــا از نظــر تســهیالت بعنوان 
پرســنل بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــوند، انهــا بایــد بتواننــد بــه 
توصیــه هــای پیشــگیری و کنتــرل عفونــت ، از جملــه اســتفاده 

صحیــح و مــداوم از تجهیــزات محافــظ شــخصی عمــل کننــد.

- آیــا در پاندمــی COVID -19  ، بایســتی ترخیــص بیمــاران 
زودتــر انجــام گیــرد؟

ــن  ــرار گرفت ــرای محــدود کــردن خطــر ، در معــرض ق ــه ، ب بل
ناخواســته در برابــر عفونــت COVID -19 ، در صورتیکه مادر 
ــرد.  ــر صــورت گی ــوزاد ســالم باشــند ، ترخیــص انهــا زودت و ن
بعنــوان مثــال در خانــم هایــی کــه زایمــان طبیعــی بــدون عارضــه 
داشــته انــد 1 روز بعــد و در مادرانیکــه ســزارین بــدون عارضــه 

ــص  ــرد. ترخی ــام میگی ــص انج ــد ، ترخی ــد 2 روز بع ــته ان داش
ــوزادان دارد  ــت از ن ــم مراقب ــا تی ــی ب ــه هماهنگ ــاز ب زودرس نی
و تســهیالت بایــد جهــت ویزیــت telehealth  بــرای مــادر و 

نــوزاد مهیــا باشــد.

ــام  ــوم انج ــت پارت ــد در دوره پس ــی بای ــات اضاف ــا اقدام - آی
ــرد ؟ گی

بله ، ممکنست الزم باشد :
درخواســت منابــع اضافــی از سرویســهای درمانــی و اجتماعــی، 
مــورد  در  زیــادی  اضطــراب  کســانیکه  بــرای  بخصــوص 
معــرض  در  افرادیکــه  و همچنیــن  دارنــد    COVID -19

خشــونت خانگــی هســتند ، توصیــه میشــود.

ــاره تعدیــل مشــاوره هــای دوران پســت پارتــوم و  پیشــنهاد درب
اطــالع رســانی بــه بیمــار دربــاره :

*    هــر گونــه تغییراحتمالی در طول مدت بســتری دربیمارســتان 
و مراقبــت های پــس از زایمان

*    چگونگــی برقــراری ارتبــاط بــا تیــم مراقبــت از زایمــان ، بــه 
خصــوص در مــوارد اضطــراری

ــس از  ــای پ ــت ه ــک مراقب ــا پزش ــه ب ــع و چگون ــه موق *   چ
ــد ــاس بگیرن ــان تم زایم

*   هر نوع مالحظات خاص در مورد شیردهی نوزادان
*   در مــورد مراجعــه بــه پزشــک نــوزادان یــا پزشــک خانــواده 

و ویزیــت هــای نــوزادان ، ممکنســت تغییراتــی رخ دهــد
ــح داده  ــد توضی ــارداری بای ــگیری از ب ــهای پیش ــه روش *   هم
شــود و چگونگــی تغییــر در ایــن روشــها ، در محــدوده کاهــش 
ــث  ــورد بح ــوم م ــت پارت ــوری در دوره پس ــای  حض بازدیده

قــرار گیرنــد.
*   هــر گونــه تغییــر احتمالــی در تیــم مراقبــت پــس از زایمــان و 

سیســتم هــای حمایتی
ــی در  ــتم حمایت ــی در سیس ــاران تغییرات ــتر بیم ــاال بیش *   احتم
ــر  ــه دیگ ــی ک ــواده های ــرد ) خان ــد ک ــه خواهن ــزل را تجرب من
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نمیتواننــد ســفر کننــد ، مراقبیــن از کــودک کــه دیگــر در 
دســترس نیســتند ( ، و بیمــاران تــا حــد امــکان بیمــاران بایــد بــه 

ــوند.  ــل ش ــه متص ــتیبانی جامع ــع پش مناب
    

- آیــا اصــالح و تغییرروشــهای مراقبــت در دوره پســت پارتــوم 
ــب  ــا COVID -19   مناس ــه ب ــر مواجه ــش خط ــرای کاه ، ب

اســت ؟
ــرای  ــال ب ــره نات ــای پ ــت مراقبته ــه الزم اس ــور ک ــه ، ) همانط بل
ــال  ــد ( . بهرح ــدا کنن ــر پی ــر COVID -19  تغیی ــش خط کاه
ــا کاهــش مراقبتهــا فقــط در ایــن جهــت اســت کــه در  ــر ی تغیی
ایــن دوران احتمــال اینکــه دهنــده و گیرنــده خدمــت غفلتــا در 
معــرض بیمــاری قــرار بگیرنــد ، بیشــتر اســت ، وقتــی ایــن خطــر 
فروکــش کــرد ، برنامــه مراقبــت هــای طبیعــی بایــد از ســر گرفته 

شــود.
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــده بای ــالح ش ــت اص ــای مراقب ــه ه برنام
جمعیــت بیمــار و منابــع موجــود ، در ســطح محلــی انجــام شــود.

ــه از رویکردهــای اصــالح شــده در مراقبــت پــس از  چنــد نمون
ــر اورده میشــود : زایمــان در زی

ارزیابــی اولیــه طــی ســه هفتــه یــا زودتــر انجــام میشــود، بررســی 
  telehealth visit ــا ــن ی ــق تلف ــون از طری ــار خ ــم و فش زخ

کنتــرل میشــود.
ویزیــت کامــل پســت پارتــوم را تــا هفتــه 12 بــه تاخیــر بیاندازیم، 
ــا  ــت ه ــن ویزی ــد ، ای ــاز دارن ــه اینکــه در افرادیکــه نی باتوجــه ب
ــا telehealth visit  در  ــه شــکل مالقــات حضــوری ی ــد ب بای
ــد توجــه داشــت کــه  ــه بای ــرد. البت ــری صــورت گی ــان زودت زم
ــود را از  ــی خ ــه درمان ــه بیم ــل از 12 هفت ــاران قب ــی از بیم برخ
دســت مــی دهنــد ، در اینصــورت ویزیــت بعــد از زایمــان بایــد 
در اولویــت قــرار بگیــرد و برنامــه ریــزی شــود قبــل از اتمــام بیمه 

ویزیــت انجــام شــود.
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انجمــن نازایــی آمریــکا دســتورالعملی را بــا همــکاری پزشــکان، 
اســت  نوشــته  روانپزشــکی  متخصصیــن  و  شناســان  جنیــن 
ــر  ــی غی ــان نازای ــای درم ــیکل ه ــام س ــع تم ــه قط ــه ب ــه توصی ک

ــد. ــی کن ــس م اورژان
این پیشنهادات شامل:

ــی  ــد درمان ــای جدی ــیکل ه ــام س ــردن تم ــل ک کنس  .1
شــامل تحریــک تخمــک گــذاری، IUI و IVF کــه شــامل 

ــل  ــن کنس ــود. همچنی ــی ش ــز م ــن فری ــال جنی ــر و انتق پانکچ
کــردن فریــز تخمــک و اســپرم در مــوارد غیــر اورژانــس

ــن  ــال جنی ــه کنســل کــردن تمــام انتق ــه ب ــا توصی قوی  .2
میشــود.  Fresh چــه  و  فریــز  چــه  هــا، 

ــس  ــورت اورژان ــه ص ــه ب ــی ک ــیکل بیماران ــط س فق  .3
نیــاز بــه فریــز تخمــک یــا جنیــن دارنــد انجــام شــود )بیمارانــی 

کــه کنســر دارنــد(
تعلیق تمام عمل های غیر اورژانس و الکتیو  .4

مراکــز ســعی کننــد از تلــه مدیســین اســتفاده کننــد تــا   .5

رویارویــی فــرد بــا فــرد کــم شــود.
ــر  ــد-19 و پاندمــی اخی ــورد کووی ــا در م ــش م ــا پیشــرفت دان ب
ممکــن اســت تغییراتــی در ایــن دســتورالعمل اعمــال شــود. در 
ــه اطالعــات محــدودی کــه در مــورد  ــا توجــه ب حــال حاضــر ب
ــم  ــارداری داری ــن و ب ــر روی جنی ــد-19 و عــوارض آن ب کووی
ــان  ــیکل درم ــه س ــروع هرگون ــوی از ش ــالع ثان ــت اط ــر اس بهت
نازایــی اجتنــاب کنیــم. در ایــن موقعیــت بایــد از فریــز تخمــک 
بــه صــورت الکتیــو )Social Freezing( هــم اکیــدا پرهیــز کنیــم.

 در ایــن دوران پاندمــی کوویــد-19 تمــام کلینیــک هــای 
ــت  ــاران تح ــن بیم ــی و همچنی ــنل و کادر درمان ــی، پرس نازای

فشــار خواهنــد بــود. بهتریــن تصمیــم همــکاری متقابل پرســنل و 
پزشــکان و بیمــاران بــرای فهــم ایــن موضــوع و کاهــش اســترس 
ــاً  ــه قطع ــت ک ــل درک اس ــت. قاب ــر اس ــه یکدیگ ــک ب و کم
ــا  ــی ب ــی هــم هســت. ول ــر روی تمــام مراکــز یــک فشــار مال ب
ــو تمــام  ــن کار لغ ــی بهتری ــت بحران ــن وضعی ــن در ای وجــود ای

ــد. ــی باش ــس م ــر اورژان ــی غی ــای نازای درمان ه

 Human Fertilization  خالصــه توصیــه هــای
بــرای  انگلســتان   & Embryology Authority

ــد-19  ــا کووی ــه ب ــن در رابط متخصصی
ــه  ــاز ب ــه نی ــرایطی ک ــط در ش ــاروری فق ــظ ب ــای حف ــان ه درم
ــای  ــاری ه ــل بیم ــه دلی ــی ب ــی و رادیوتراپ ــیمی درمان ــام ش انج
سیســتمیک مهــم مثــل کنســرها باشــد مــی توانــد انجــام شــود.

ایــن موضــوع شــامل خانــم هایــی کــه ذخیــره تخمدانــی پایینــی 
داشــته یــا در ســنین نزدیــک یائســگی هســتند نمی شــود. مراکــز 
نابــاروری ارتبــاط خــود را بــا بیمــاران جهــت توصیه هــا و 

اطمینــان بخشــیدن حفــظ کننــد.
توصیه به بیماران برای ماندن در منزل.

توصیــه بــه دوری از دیگــران و رعایــت حداقــل فاصلــه دو متــر 
بــا دیگــران در زمــان هایــی کــه خــارج از منــزل هســتند.

در حــال حاضــر از تاریــخ پانزدهــم اپریــل همــه ی ســیکل هــای 
درمــان نابــاروری در انگلســتان متوقــف خواهنــد شــد.

ASRM نظر
توصیه به توقف سیکل های درمان ناباروری کرده است.

نظر انجمن ناباروری استرالیا
ــه صــورت  ــارداری ب ــزوم پیشــگیری از ب ــرای ل ــی ب ــل کاف دالی

دستورالعمل انجمن نازائی آمریکا ) ASRM( در 
دوران پاندمی کووید-19

دکتر شهرزاد انصاری 1
دکتر سوزان پیروان 2
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طبیعــی و یــا قطــع درمــان هــای نابــاروری وجــود نــدارد. توصیــه 
ــه  ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــرادی در نظ ــان در اف ــع درم ــرای قط ب
دارای عالئــم بالینــی بیمــاری بــوده یــا مشــکوک بــه آن باشــند.
ESHRE

دالیــل قــوی دال بــر اثــر کوویــد-19 و حاملگــی بــه خصــوص 
در مراحــل اولیــه آن وجــود نــدارد.

بــا ایــن وجــود توصیه هــای ESHRE محافظه کارانــه اســت و 
ــاردار  ــان ب ــن زم ــد در ای ــه می کن ــارور توصی ــاران ناب ــام بیم تم

ــوند. نش
ــن شناســی در  ــاروری و جنی ــر اســاس نظــر مســئولین امــور ناب ب
انگلســتان، تمامــی بازرســی های مربــوط بــه مراکــز نابــاروری بــا 

تاخیــر انجــام خواهــد شــد.
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ــروس و  ــا وی ــر کرون ــی اخی ــای پاندم ــه چالش ه ــه ب ــا توج ب
جهــت محافظــت بیمــاران و پرســنل ســونوگرافی )پزشــکان، 
المللــی  بیــن  انجمــن  درمــان(  پرســنل  ســونوگرافرها، 
ســونوگرافی زنــان و مامائــی ایــن راهنمــا را براســاس نظــرات 
افــراد خبــره  و حرفــه ای بــرای انجــام ســونوگرافی در دوران 
بــارداری و اندیکاســیون های ژینکولــوژی تدویــن کــرده 
اســت. ایــن راهنمــا فــرض مــی کنــد کــه فرایندهــای منطقــه 
ــوند  ــتگاه اولتراس ــردن دس ــز ک ــرای تمی ــوی ب ــی ق ای و بوم
ــود دارد و   ــن وج ــاران روتی ــتفاده در بیم ــار اس ــر ب ــد از ه بع
افــراد  توصیه هــای اختصاصــی در مــورد ســونوگرافی در 
ــه مــی  ــد-19 ارا  ئ ــه کووی ــال ب ــد شــده  مبت ــا تأیی مشــکوک ی

ــد. ده

مقدمه
ــی منتشــر می شــود  ــه راحت ــد ب ــا ویــروس جدی عفونــت کرون
و حتــی بیمــاران بــدون عالمــت یــا پرســنل کادر درمــان 
می تواننــد عامــل انتقــال آن باشــند. دو اصــل مهــم بــرای 
انجــام  ســونوگرافی ایمــن حیــن پاندمــی کوویــد-19 عبارتــد 
از : 1- پیشــگیری از انتشــار ویــروس 2ـ محافظــت از پرســنل 

ــان .  کادر درم
مراقبت هــای  از  ضــروری  بخــش  یــک  ســونوگرافی 
ژینکولــوژی و مامائــی می باشــد امــا از آنجایــی کــه رعایــت 

فاصلــه توصیــه شــده   ٬ در حیــن انجــام ســونوگرافی غیرممکن 
می باشــد، بیمــار و پرســنل در معــرض خطــر باالیــی مــی 
باشــند. بنابرایــن هنــگام انجــام ســونوگرافی  رعایــت تمامــی 

ــرورت دارد. ــکان ض ــد ام ــات در ح احتیاط
هــر کشــوری از گایدالین هــای ملــی و بین المللــی بــرای 
ــا هدفمنــد تبعیــت میکنــد.  انجــام ســونوگرافی های روتیــن  ی
)4-1( اینکــه ســونوگرافی اورژانســی و یــا الکتیــو شــامل چــه 
مــواردی می شــود، بایــد بــه صــورت لــوکال و بومــی  تصمیــم 
گیــری شــود و در ایــن بیانیــه بــه ایــن مــوارد اشــاره نخواهــد 
شــد. ایــن بیانیــه بعنــوان یــک راهنمــا  در شــرایط فعلــی 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــار توصیه ه ــد در کن ــد-19 بای ــی کووی پاندم
ــت(. ــود )پیوس ــه ش ــر گرفت ــازمان ها  در نظ ــایر س س

نکاتــی کــه بایــد در زمــان انجــام ســونوگرافی در حیطــه 
ــر  ــد-19  مدنظ ــی کووی ــی پاندم ــوژی ط ــا ژینکول ــی ی مامائ
دســتگاه  و  اتــاق  چگونــه  1ـ   : از  عبارتنــد  گیرنــد  قــرار 
ســونوگرافی را آمــاده و تمیــز کنیــم؟ 2ـ چگونــه بیمــار و 
پرســنل ســونوگرافی )پزشــکان، ســونوگرافرها و پرســنل 

کمکــی( را محافظــت کنیــم؟ 

آماده سازی و تمیز کردن اتاق سونوگرافی
متــداول  خدمــات  تمــام  بــرای  مناســب  )توصیه هــای 

کوویــد-19( پاندمــی  طــی  ســونوگرافی 

ــل  ــای  عام ــروس ه ــدن وی ــده مان ــان زن ــدت زم م  •
ســندرم حــاد تنفســی )ســارس(  کــه شــامل کوویــد-19   نیــز  
می شــوند روی ســطوح خشــک غیرزنــده مثــل دســتگاه 
ــاق  ــد.)6-5( ات ــاعت می باش ــدود 96-48 س ــونوگرافی ح س
ســونوگرافی بایــد هــر روز صبــح کامــال تمیــز شــود و تمــام 
ــه  ــونوگرافی، صفح ــگر س ــه نمایش ــامل صفح ــمت ها ؛ ش قس
کلیــد دســتگاه، مــاوس، ریل هــای تخــت، نگهدارنــده ی 
قفل هــای  درب،  دســتگیره های  ژل،  ظــرف  پروب هــا، 
ــد  ــخوان بای ــا و روی پیش ــرق، صندلی ه ــای ب کابینت،کلیده

low level ( بــا یــک مــاده ضدعفونــی کننــده ســطح پائیــن
)LLD(( تمیــز شــوند.

ــه  ــد ب ــتگاه بای ــه دس ــل ب ــای متص ــداد پروب ه تع  •
حداقــل برســد.  معمــوال یــک پــروب شــکمی و یــک پــروب 
ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــایر پروب ه ــت و س ــی اس ــال کاف واژین
ایمــن در یــک کابینــت تمیــز و بســته نگهــداری شــوند و در 

صــورت نیــاز بیــرون آورده شــوند.
ــد  ــاق بای تمــام وســائل غیرضــروری موجــود در ات  •
برداشــته شــوند و تــا جایــی کــه ممکــن اســت در کابینت هــا 

شــوند. نگهــداری 
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بایــد  صندلی هایــی بــا ســطح ســخت کــه قابــل   •
پــاک کــردن هســتند جایگزیــن صندلی هــای پارچــه ای شــوند.

تــا جایــی کــه ممکــن اســت کاورهــای یکبــار   •
ــل  ــو مث ــت و ش ــل شس ــایل قاب ــام وس ــن تم ــرف جایگزی مص

شــوند. هــا  ملحفــه  و  بالــش  کاور  حولــه، 
ترانسدیوســر و کابــل آن بایــد هــر روز صبــح و   •
ــه کــه  ــار انجــام ســونوگرافی )همانگون ــن بعــد از هــر ب همچنی

شــوند. تمیــز  شــد(  خواهــد  داده  توضیــح  ذیــل  در 
تخــت یــا صندلــی بیمــار بایــد قبــل از تعویــض   •
ــود. ــز ش ــاده LLD تمی ــک م ــا ی ــرف، ب ــار مص ــش یکب پوش

در پایــان هــر ســونوگرافی کاور یکبــار مصــرف   •
بالفاصلــه بایــد بــا دســتکش برداشــته٬ تــا شــده و دور انداختــه 

شــود.
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بعــد از هــر بــار اســتفاده،   •
ســطوحی از دســتگاه کــه بیشــتر لمــس می شــوند )مثــل صفحــه 

کلیــد ٬ ســیم ها و صفحــه نمایــش( تمیزمــی شــوند.
و  شــده  اســتفاده  هــای  پارچــه  روز  پایــان  در   •
ــیده  ــتکش پوش ــت دس ــه دو جف ــی ک ــد در حال ــف  را بای کثی
ــکان داده شــود در داخــل  ــدون اینکــه ت شــده٬   برداشــته  و ب
ــاق  ــه شــود. ات یــک محفظــه ی در بســته ی مناســب دور انداخت
ــده  ــی کنن ــاده ضدعفون ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــد ب ــایل بای و وس

مناســب LLD تمیــز شــده  و ســپس  دســت ها بایــد بــه مــدت  
20 ثانیــه شســته شــوند.

آمــاده ســازی و تمیــز کــردن دســتگاه ســونوگرافی 
و ترانسدیوســرها

)توصیه هــای مناســب بــرای تمــام خدمــات روتیــن ســونوگرافی 
در طــی پاندمــی کووید-19(

تجهیــزات ســونوگرافی و ترانسدیوســرها بایــد بعــد از هــر 
ــای  ــتورالعمل ه ــق دس ــر طب ــب، ب ــک LLD مناس ــا ی ــار ب بیم

ــوند. ــز ش ــی تمی بوم

تجهیــزات  کــردن  تمیــز  و  ســازی  آمــاده 
فی ا گر نو ســو

)توصیه هــای مناســب بعــد از انجــام ســونوگرافی در یــک فــرد 
مشــکوک یــا مبتــالی قطعــی کوویــد-19(

ویــروس کرونــای ســارس، ویــروس ســندرم تنفســی   •
خاورمیانــه )مــرس( و ویــروس کرونــای اندمیــک انســانی 
)HCoV( می تواننــد بــرروی ســطوح غیرزنــده مثــل فلــز، 
ــه  ــوان ب ــا میت ــد ام ــی بمانن ــا 9 روز باق ــتیک ت ــا پالس ــه ی شیش
ــط  ــی توس ــای ضدعفون ــتفاده از روش ه ــا اس ــری ب ــور مؤث ط
ــا ســدیم  ــدروژن پراکســید 0/5 % ی ــول 71-62 درصــد، هی اتان
هیپوکلریــت 0/1% طــی یــک دقیقــه، آنهــا را غیــر فعــال کــرد. 
ــرار  ســایر مــواد میکــروب کــش کــه اغلــب مــورد اســتفاده ق

0/05-0/2درصــد  کلریــد  بنزالکونیــوم  شــامل  می گیرنــد 
یــا کلرهگزیدیــن دی گلوکونــات %0/02   )ClinellTM(

می باشــند.
  ***زمان تماس مورد نیاز هر محصول را چک کنید.

از آنجایــی کــه اطالعــات در مــورد کوویــد-19 کامــل نیســت، 
ــه  ــده High level  توصی ــی کنن ــواد ضدعفون ــتفاده از م اس
می شــود. بــا ایــن حــال، ایــن توصیــه  بــر اســاس نظــر کارخانــه 
ــای  ــی کننده ه ــی باشــد. ضدعفون ــده اختصاصــی م ــد کنن تولی
ــاس 30  ــان تم ــد )زم ــول 95-80 درص ــامل اتان ــاال ش ــطح ب س
ثانیــه(، 2-پروپانــول 100-75 درصــد )زمــان تمــاس 30 ثانیــه(، 
2-پروپانــول و 1-پروپانــول 45% و 30% )زمــان تمــاس 30 
 ،%2 Antisapril Blu( %0/21 ســدیم هیپوکلریــت ،)ثانیــه
ــاس 5  ــان تم ــد 2/5% )زم ــه(، گلوتاردهی ــاس 30 ثانی ــان تم زم
دقیقــه( و %0/5 )CIDEX OPA، زمــان تمــاس 2 دقیقــه(، 
 ،RESERT REVITAL-OX( پراکســید %0/5  هیــدروژن 
ــز و  ــان تمی ــند.)6( در زم ــه( می باش ــک دقیق ــاس ی ــان تم زم
ــد  ــیله ای بای ــر وس ــیون ه ــردن و استریلیزاس ــی ک ــا ضدعفون ی

ــید. ــتکش پوش ــم و دس ــاننده چش ــظ پوش محاف
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ترانسدیوســر  کــردن  تمیــز  و  ســازی  آمــاده 
فی ا گر نو ســو

)توصیه هــای مناســب بعــد از انجــام ســونوگرافی در یــک فــرد 
مشــکوک یــا مبتــالی قطعــی بــه کوویــد-19(

ــرهای  ــردن ترانسدیوس ــز ک ــا تمی ــاط ب ــی در ارتب گایدالین های
ــا  ــروس کرون ــد.)10-7( وی ــترس می باش ــونوگرافی در دس س
یــک ویــروس پوشــش دار اســت کــه کمتریــن مقاومــت را در 
ــده دارد. ســاختار ایــن ویروس هــا  ــی کنن ــر مــواد ضدعفون براب
شــامل یــک پوشــش لیپیــدی می باشــد کــه توســط اکثــر 
بــر روی  بــرای اســتفاده  مــواد ضدعفونــی کننــده ای کــه 
سیســتم ســونوگرافی و ترانسدیوســرها مناســب هســتند، تجزیــه 

می شــود. 
طبــق سیســتم طبقــه بنــدی Spaulding، تجهیــزات پزشــکی 
براســاس خطــر عفونــت بــه غیرمهــم، نســبتا مهــم و مهــم  و یــا 
ــه  ــط و پرخطرطبق ــر متوس ــا خط ــر، ب ــم خط ــن ک ــت عناوی تح
ترانسدیوســر  ماننــد  غیرمهــم  وســایل  شــوند.  مــی  بنــدی 
شــکمی  به علــت اینکــه در تمــاس بــا پوســت ســالم قــرار 
می گیرنــد،  کمتریــن خطــر عفونــت را دارنــد. در ایــن مــوارد 
 low level توصیــه می شــود از مــواد ضدعفونــی کننــده
intermediate level اســتفاده شــود کــه می تواننــد  یــا 
ــا و  ــارچ ه ــری(، ق ــه اســپورهای باکت ــی ن ــا )ول ــر باکتری ه اکث
 HIV ــروس ــد وی ــا مانن ــی از ویروس ه ــواع خاص ــن ان همچنی
را  ریشــه کــن کننــد. وســایل نســبتا مهــم آنهایــی هســتند 
ــا غشــاهای مخاطــی  ــالم ی ــا پوســت ناس ــت تمــاس ب ــه به عل ک
ــای  ــت. پروب ه ــتر  اس ــا بیش ــت در آن ه ــود عفون ــر وج خط
ــرای  ــاال ب ــی ســطح ب ــن دســته هســتند.  ضدعفون ــال از ای واژین
ازبیــن بــردن تمــام میکروارگانیســم ها، شــامل کوویــد-19 
توصیــه می شــود و  می تــوان توســط محلول هــای حــاوی 
ــی کــه در  ــی کننده های ــا ســایر ضدعفون ــت ی ســدیم هیپوکلری
ــا جزئیــات توضیــح داده شــد، آن را انجــام داد. وســایل  ــاال ب ب
مهــم ماننــد ترانسدیوســرهایی کــه در پروســیجرهای تهاجمــی 

ــرای  ــش ب ــه از پوش ــه اینک ــه ب ــدون توج ــوند، ب ــتفاده می ش اس
پــروب اســتفاده شــده اســت، بایــد طبــق گایدالین هــای مراکــز 

ــوند. ــتریلیزه ش ــکی اس پزش
ــامل  ــونوگرافی ش ــر س ــازی ترانسدیوس ــاده س آم
ــی  ــردن و ضدعفون ــز ک ــد: تمی ــه می باش دو مرحل
کــردن. هــر مــاده ای کــه بــرای تمیــز کــردن یــا ضدعفونــی 
کــردن تجهیــزات ســونوگرافی اســتفاده می شــود بایــد بــا 
ــن  ــونوگرافی تعیی ــزات س ــازنده تجهی ــط س ــه توس ــوادی ک م
شــده انــد، متناســب باشــد.)10( برخــی از مــواد ممکــن اســت 
بــه تجهیــزات ســونوگرافی یــا ترانسدیوســرها آســیب وارد 

ــد.  ــل کنن ــا  را باط ــه  آنه ــت نام ــرده و ضمان ک

1. تمیزکردن
از آن جایــی کــه هــر مقــدار ژل باقیمانــده، می توانــد به عنــوان 
یــک حائــل بــرای مــواد ضدعفونــی کننــده عمــل کنــد و اثــر 
ــدم  ــن ق ــردن اولی ــز ک ــذا تمی ــد، ل ــش ده ــی  آن را کاه بخش
بیماری هــای  از  پیشــگیری  و  کنتــرل  مرکــز  اســت.  مهــم 
ــد:  ــف می کن ــه تعری ــردن را اینگون ــز ک ــکا )CDC( تمی آمری
»برداشــتن مــاده خارجــی )ماننــد خــاک و مــواد ارگانیــک( از 
ــا اســتفاده از آب همــراه  ــه طــور معمــول ب روی اجســام کــه  ب
ــود.«  ــام می ش ــی انج ــوالت آنزیم ــا محص ــوینده ی ــواد ش ــا م ب
تمیزکــردن غیرمؤثــر قبــل از ضدعفونــی کــردن، می توانــد اثــر 

ــد. ــده شــیمیایی را محــدود کن ــی کنن ضــد عفون
گایدالین هایــی کــه در حــال حاضــر بــرای تمیــز کــردن پــروب 
واژینــال وجــود دارنــد توصیــه می کننــد قبــل از اینکــه پــروب 
ــا  ــوب ی ــد گاز مرط ــک پ ــتفاده از ی ــا اس ــل ب ــور کام ــه ط را ب
ــم  ــع غیرســاینده مالی ــون مای ــرم  و مقــدار کمــی صاب پارچــه ن
)کــه بــرای اســتفاده بــر روی لــوازم پزشــکی مجــاز باشــد( تمیز 
کنیــد، بــه وســیله آب جــاری تمــام ژل یــا دبــری باقیمانــده بــر 
روی پــروب را پــاک کنیــد. بــرای شــکاف ها و نواحــی زاویــه 
ــک  ــر از ی ــاص ترانسدیوس ــی خ ــه طراح ــته ب ــتگاه، بس دار دس
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قلــم مــوی کوچــک اســتفاده کنیــد و ســپس ترانسدیوســر بایــد 
بــا آب جــاری کامــل شســته شــود و توســط یــک پارچــه نــرم 

یــا حولــه  کاغــذی خشــک گــردد.
ــز  ــت تمی ــر جه ــل زی ــوق مراح ــای ف ــن ه ــاس گایدالی ــر اس ب
کــردن ترانسدیوســر در حالــی کــه دســتکش یکبــار مصــرف به 

دست دارید، توصیه می شود:  
الف:  ترانسدیوسر را جدا کنید. 

ب:  در صــورت اســتفاده از پوشــش روی ترانسدیوســر، آن  را 
برداشــته و درســطل زبالــه طبــی بیاندازیــد.

ج:  انتهــای اپراتــور ترانسدیوســر)نه انتهای تمــاس الکترونیکی(  
را بــا اســتفاده از آب  جــاری شســت و شــو دهید. 

نــرم و مــواد شــوینده  بــا یــک بــرس  د:  ترانسدیوســر را 
کنیــد. تمیــز  غیرســاینده 

ه:  ترانسدیوسر را با آب جاری بشوئید.
و:  کابل ترانسدیوسر را با  LLD تمیز کنید.

ی:  بــا اســتفاده از یــک پارچــه یــا حولــه آن را خشــک کنیــد 
)زیــرا آب باقیمانــده در صــورت اســتفاده از مــواد ضدعفونــی 

ــد باعــث رقیــق شــدن آن بشــود(. ــده می توان کنن

2. ضد عفونی کردن
ــت  ــرل عفون ــای کنت ــی ها و پروتکل ه ــط مش ــه خ ــواره ب  هم
ــر  ــازنده ترانسدیوس ــتورالعمل س ــن دس ــود و همچنی ــز خ مرک
شــیوه های  کنیــد.  مراجعــه  آن   اســتفاده  برچســب های  و 
و  هســتند  تکامــل  حــال  در  مــداوم  طــور  بــه  ضدعفونــی 
درحــال حاضــر نیــز از همیشــه پویــا ترنــد. همانطــور کــه 
بــرای   High Level ضدعفونــی  شــد،  اشــاره  بــاال  در 
ــود. در  ــه می ش ــکمی توصی ــه ش ــال و ن ــرهای واژین ترانسدیوس
مــورد دســتورالعمل های خــاص هــر محصــول  بایــد مشــورت 
ــه(  ــن بیانی ــار ای ــان انتش ــا زم ــترس )ت ــای در دس ــد. روش ه کنی

شــامل مــوارد زیــر می شــود:

ضدعفونی شیمیایی »مرطوب« 
محصــوالت گلوتاردهیــد 3/2-2/4 درصــد )مثــل   •

پروســید(. و  متریســید  ســایدکس، 
OPA ســایدکس  غیر-گلوتاردهید)مثــل  مــواد   •

)هیــدروژن   PA ســایدکس  و   )o-phthalaldehyde(
اســید(. اســتیک  پراکســی  و  پراکســید 

دســتمال های مرطــوب ضدعفونــی کننــده تاییــد   •
ــه  ــه ب ــید، ک ــن دی اکس ــاوی کلری ــه ای ح ــده و چندمرحل ش
صــورت گســترده در اســترالیا و انگلســتان مــورد اســتفاده قــرار 

.)Tristel Duo( می گیرنــد 
ــیله  ــه وس ــه ب ــید 7/5%، ک ــدروژن پراکس ــول هی محل  •
عمــل  مخــرب٬  هیدروکســیل  آزاد  رادیکال هــای  تولیــد 

. می کنــد
.)Antisapril Blu %2( %0/21 سدیم هیدروکلریت          •

توجــه داشــته باشــید ســفیدکننده های معمــول خانگــی )ســدیم 
ــه  ــوری ک ــند بط ــده باش ــق ش ــه رقی ــت 5/25%( ک هیدروکلری
ــر  ــک لیت ــی در ی ــی س ــر)10 س ــون کل ــر میلی ــه در ه 500 قطع
آب( حاصــل شــود، اگــر چــه مؤثــر هســتند ولــی توســط 
باعــث  می توانــد  زیــرا  نمی شــوند  توصیــه  تولیدکننده هــا 
آســیب بــه بخش هــای فلــزی و پالســتیکی ترانسدیوســر بشــوند. 
ــی  ــن معن ــه ای ــا ب ــده در اینج ــی کنن ــن ضدعفون ــه ای ــاره ب اش

نیســت کــه مــا آن را مناســب میدانیــم، ولــی مطلــع هســتیم کــه 
در برخــی مناطــق  اســتفاده می شــود.

High Level ضدعفونی اتوماتیک
)Germitec، فرانسه(:   Antigermix  •

ترانسدیوســر در یــک کابینــت بســته قــرار داده شــده و در 
معــرض اشــعه مــاوراء بنفــش  C بــا شــدت بــاال قــرار می گیــرد.
CIVCO Medical Solution، آمریکا(:   Astra VR  •
ضدعفونــی اتوماتیــک توســط ســایدکس OPA ومحلول هــای 

یسید متر
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)Nanosonics، استرالیا(:  Trophon  •
 بخار هیدروژن پراکسید

ــز کــردن ترانسدیوســر، در صــورت عــدم اســتفاده  بعــد از تمی
فــوری٬  آن را در یــک کمــد یــا محفظــه قــرار دهیــد تا آســیب 

نبینــد و از آلــوده شــدن آن جلوگیــری شــود.

محافظت از بیمار و انجام دهنده سونوگرافی
ــا اســتفاده از  ــا را ب ــادت کننده ه ــاران و عی ــام بیم تم  •
ــی و  ــاد تنفس ــت ح ــم عفون ــتاندارد عالئ ــت های اس ــک لیس چ
فاکتورهــای خطــر بــر اســاس ســابقه مســافرت، شــغل، تمــاس و 
تجمــع )TOCC( غربالگــری کنیــد.)11( بــه صــورت ایــده آل 
تریــاژ بایــد قبــل از آمــدن بیمــار بــه بخــش ســونوگرافی انجــام 
ــل از آمــدن  ــا بیمــار قب ــی ب ــن منظــور تمــاس تلفن ــه ای شــود. ب

ــد. ــد باش ــد مفی ــک می توان ــا کلینی ــتان ی ــه بیمارس وی ب
ــونوگرافی    ــده س ــام دهن ــرد انج ــه ف ــی ک در صورت  •
بیمــاری خاصــی داشــته باشــد کــه او را در گــروه پرخطــر 
ــرار  ــی( ق ــه ای محل ــت حرف ــتورالعمل های بهداش ــق دس )مطاب

شــود. معــاف  ســونوگرافی  انجــام  از  بایــد  می دهــد، 
جهــت کاهــش خطــر انتقــال، مهــم اســت کــه   •
زمان هــای ویزیــت را طــوری برنامــه ریــزی کنیــد کــه فاصلــه 
بیــن ویزیــت هــا طوالنی تــر شــود تــا بــه ایــن ترتیــب از 
ــه  ــود و فاصل ــری ش ــار جلوگی ــاق انتظ ــت در ات ــام جمعی ازدح

باشــد. متــر  دو  حداقــل  صندلی هــا  بیــن 
تعــداد همراهــان  در اتــاق معاینــه را   حداکثــر   •
ــد کــودکان،  ــز اجــازه ندهی ــد و نی ــه  یــک نفــر محــدود کنی ب

یابنــد. حضــور  دانشــجویان  و  کارآمــوزان 
تمــاس  ســونوگرافی  هنــگام  کــه  آن جایــی  از   •
ــع انجــام  ــه می شــود موق ــا بیمــار وجــود دارد، توصی مســتقیم ب
ســونوگرافی از ماســک جراحــی ســه الیــه اســتفاده شــود. 
ماســک جراحــی را هنــگام انجــام فعالیــت هایــی کــه ریســک 
انتقــال کمــی دارنــد )ماننــد ســونوگرافی( مــی تــوان در زمــان 

مراقبــت  از چنــد بیمــار بطــور مجــدد اســتفاده کــرد.  ماســک  
در صــورت مرطــوب شــدن  بایــد تعویــض شــود و از ماســک 
هــای یکبــار مصــرف نبایــد مجــددأ اســتفاده گــردد. ایــن مــورد 
بــه مقــررات محلــی و میــزان دسترســی بــه تجهیــزات محافظــت  

شــخصی )PPE( بســتگی دارد.
ارائــه دهنــده  اطمینــان حاصــل شــود کــه فــرد   •
ســونوگرافی، تحــت آمــوزش کنتــرل عفونــت و تســت ماســک 

دهانــی 
 ) Fit test ( مناسب قرار گرفته است.

ــا  ــد از تمــاس مســتقیم ب ــل و بع بهداشــت دســت قب  •
بیمــار، ضــروری اســت. اگرشســتن دســت ها امــکان پذیــر 

نباشــد.
  می توان از ضدعفونی کننده دست استفاده کرد.

ــار  ــتکش   یکب ــد دس ــونوگرافی بای ــام س ــگام انج هن  •
ــار  ــر بیم ــد از ه ــردد  و بع ــتفاده گ ــس اس ــرف وغیرالتک مص

شــود. تعویــض 
توصیــه می شــود از بســته های ژل یکبــار مصــرف   •

شــود. اســتفاده  ژل  ظــروف  جــای  بــه 
پوشــش  از  اندولومینــال  غیــر  پروب هــای  بــرای   •
ــور  ــورد بط ــن م ــاس CDC  ای ــر اس ــود )ب ــتفاده ش ــروب اس پ

نیســت(. الزامــی  مطلــق  
ــن  ــه تری ــط باتجرب ــونوگرافی توس ــد س ــالش کنی ت  •
سونولوژیســت و یــا  ســونوگرافر انجــام شــود تــا بــه ایــن 

برســد. ممکــن  حداقــل  بــه  آن  انجــام  زمــان  ترتیــب 
بــه بیمــار آگاهــی داده شــود کــه هنــگام انجــام   •
ســونوگرافی، در مــورد جزئیــات توضیــح  داده نخواهــد شــد.

انجــام ســونوگرافی در افــراد مشــکوک و یــا 
مبتــالی قطعــی بــه عفونــت کوویــد-19 

ــاق  ــه ات ــل از ورود ب ــد قب ــه ی کادر پزشــکی بای کلی  •
معاینــه، تجهیــزات محافظــت شــخصی )PPE( )ماســک دهــان 
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ماننــد   N95 یــا FFP3، عینــک، شــیلد محافــظ صــورت، گان 
جراحــی و دســتکش( بپوشــند.

قویــا توصیــه می شــود ســونوگرافی در ایــن بیمــاران   •
شــود. انجــام  بســتری   محــل  در  و  آنهــا  بالیــن  بــر 

ــرای بیمــاران  در صــورت امــکان توصیــه می شــود ب  •
مشــکوک، محتمــل و یــا قطعــی ابتــال بــه عفونــت کوویــد-19 
از یــک دســتگاه ســونوگرافی اختصاصــی اســتفاده شــود.

اگــر ایــن بیمــاران مــی بایســت در کلینیــک اســکن   •
شــوند، ایــن کار بــه انتهــای لیســت کلینیــک موکــول شــود تــا 
بتــوان بعــد از انجــام ســونوگرافی تجهیــزات را بــه طــور اساســی 

ــرد. ــز ک تمی
ــتکش  ــرون آوردن دس ــد از بی ــت بع ــت دس بهداش  •

اســت. ضــروری 

ــد و  ــرار گیرن ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــواردی ک ــایر م س
ــتند ــه هس ــن بیانی ــدوده ای ــر از مح فرات

بعــد از تمــاس بــا بیمــار قطعــی ابتــال بــه کوویــد-19   •
ــت  ــونوگرافر تح ــا  س ــک و ی ــد پزش ــاز باش ــت نی ــن اس ممک
قرنطینــه و یــا ایزوالســیون قــرار گیــرد و بایــد از قواعــد برنامــه 

کاری محــل کار تبعیــت کنــد.
ممکــن اســت نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت ســونوگرافی   •
بــرای نیازهــای پیش بینــی شــده اورژانســی وجــود داشــته باشــد 
ــد و  ــق بیفت ــه تعوی ــد ب ــذا ســونوگرافی های غیرضــروری بای ٬ ل
یــا لغــو گــردد تــا بــه ایــن ترتیــب تمــاس  بیمــاران در معــرض 
ــل  ــه حداق ــتان ب ــط بیمارس ــد-19 در محی ــوه کووی ــر بالق خط

برســد.
کارکنــان،  از  برخــی  شــدن  آلــوده  در صــورت   •
ــا  ــوند ی ــم ش ــنل ک ــداد پرس ــه تع ــد ک ــاز باش ــت نی ــن اس ممک
ــال در دســترس باشــد. ــر مبت ــا یــک گــروه غی تقســیم شــوند ت
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ــات  ــه اطالع ــید ک ــته باش ــه داش ــا توج ــارس، 2020: لطف 28 م
ــاردار  ــان ب ــی از زن ــداد کم ــاس تع ــا براس ــده در اینج ــه ش ارائ
ــه صــورت  ــد ب ــت اســت. اطالعــات جدی ــن عفون ــه ای ــال ب مبت
روزانــه در دســترس قــرار مــی گیرنــد. مــا شــما را تشــویق مــی 
ــا  ــا مام ــک ی ــا پزش ــات ب ــن اطالع ــه روزتری ــرای ب ــا ب ــم ت کنی

ــد. ــت کنی ــود صحب خ

کووید ـ 19  چیست؟
کوویــد ـ 19 عفونتــی اســت کــه توســط یــک کوروناویــروس 
از  بســیاری  بــه  شــبیه  ویــروس  ایــن  می شــود،  ایجــاد 
شــوند.  مــی  ســرماخوردگی  باعــث  کــه   ویروس هاســت 
ــاران  ــب بیم ــه اغل ــر چ ــی اگ ــه حت ــت ک ــن اس ــاوت در ای تف
می کننــد،  تجربــه  را  ســرماخوردگی  یــک  مشــابه  عالیــم 
ــکالت  ــد مش ــری مانن ــتی دیگ ــکالت بهداش ــه مش ــرادی ک اف
ریــوی یــا دیابــت مــداوم دارنــد در معــرض خطــر باالتــر 
ــان  ــتند. مبتالی ــوی هس ــدی ری ــکالت ج ــدید و مش ــاری ش بیم
بــه کوویــدـ  19 معمــوال تــب و ســرفه یــا احســاس تنگــی نفــس 
ــن  ــم ، ممک ــن عالی ــدید ای ــورت تش ــت. در ص ــد داش خواهن
اســت دچــار مشــکالت جــدی تنفســی شــوند و نیــاز بــه بســتری 
در بیمارســتان یــا واحــد مراقبت هــای ویــژه داشــته باشــند.

انتشار چگونه است؟
ویــروس عامــل کوویــد ـ 19 عمدتــا از طریــق تمــاس بــا 
ــیائی  ــا اش ــاس ب ــا تم ــت ی ــار اس ــوده و بیم ــه آل ــخصی ک ش
ــا در معــرض ســرفه و  ــان لمــس شــده  ی ــرا  توســط ان کــه اخی
ــوان  ــروس را میت ــد، منتشــر می شــود. وی ــان بوده ان عطســه ی آن
ــن  ــت. ای ــی یاف ــزش بین ــی از آبری ــحات ناش ــا ترش ــزاق ی در ب
ــدن مــی  ــا چشــم وارد ب ــا دهــان ، بینــی ی ــا تمــاس ب ویــروس ب

ــود. ش
ــد ـ 19   ــه کووی ــال ب ــم از ابت ــه می توان ــن چگون م

ــم؟ ــاب کن اجتن

شســتن منظــم دســتا نتــان بعــد از تمــاس بــا اشــیا خــارج از منــزل 
و خــودداری از لمــس صــورت بــا دســتانتان، بهتریــن راه هــای 
پیش گیــری از بیمــار شــدن هســتند. فاصلــه  گــذاری اجتماعــی 
)رعایــت فاصلــه ی دو متــر یــا شــش فــوت از دیگــران( و ماندن 
ــاب از  ــرای اجتن ــر ب ــز راه هــای موث ــا حــد امــکان نی ــه ت در خان
بیمــاری اســت. بــرای پیشــگیری از انتقــال ویــروس بــه دیگران، 
افــراد بایــد حیــن عطســه یــا ســرفه، بــه جــای دســت ها، دهــان 

خــود را بــا بــازوی خــود )قســمت داخلــی آرنــج ( بپوشــانند.

آیــا مــن بایــد از رفتــن بــه بیمارســتان یــا مالقــات 
بــا پزشــک و مامــا خــودداری کنــم؟

شــما در مــدت بــارداری قرارهــای مالقــات متعــدد بــا پزشــک 
ــرای ســالمتی شــما  ــن مالقات هــا ب ــد. ای ــای خــود داری ــا مام ی
ــس از  ــا پ ــد تنه ــما می توانی ــد و ش ــرورت دارن ــان ض و جنینت
مشــورت بــا پزشــک و مامــای خــود هــر یــک از ایــن قرارهــا را 
لغــو کنیــد. برخــی از ویزیــت هــا مــی تواننــد از طریــق تمــاس 
تلفنــی یــا ویدئویــی انجــام شــوند و پزشــک یــا مامــا در صورت 
ــر  ــت. اگ ــد گرف ــر خواهن ــورد را در نظ ــن م ــودن ای ــب ب مناس
مشــکلی در دوران بــارداری پیــدا کردیــد، نبایــد در تمــاس بــا 
ــت  ــن راه دریاف ــد و بهتری ــد کنی ــود تردی ــا خ ــا مام ــک ی پزش
ــک  ــه کلینی ــی ب ــد. وقت ــان بگذاری ــا در می ــا آنه ــت را ب مراقب

ــیا،  ــس اش ــس از لم ــا پ ــد، مرتب ــه می کنی ــتان مراجع ــا بیمارس ی
دســتان خــود را بشــویید، بــه صــورت خــود دســت نزنیــد و در 
اتــاق انتظــار فاصلــه ی ایمــن حــد اقــل دو متــری یــا شــش فــوت 
ــتان  ــد دس ــز بای ــرک  نی ــگام ت ــد. هن ــظ کنی ــایرین حف را از س
خــود را بشــویید. اگــر دچــار ســرفه هســتید، بــه محــض ورود به 
بیمارســتان یــا کلینیــک ماســک بپوشــید و بگذاریــد هرکســی 
فــوراً ایــن را بدانــد ، یــا حتــی بهتــر اســت، قبــل از رســیدن بــه 
بیمارســتان یــا کلینیــک شــرایط خــود را بــه آن هــا اطــالع دهیــد 
تــا آن هــا بتواننــد بــا آمادگــی بیشــتری شــرایط مراقبــت از شــما 
ــرار  ــتید و ق ــد ـ 19 هس ــه کووی ــال ب ــر مبت ــد. اگ ــم کنن را فراه
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ویزیــت معمولــی و از پیــش برنامــه ریــزی شــده داریــد، قبــل از 
مراجعــه بــا پزشــک یــا مامــای خــود تمــاس بگیریــد و در مــورد 
ایــن کــه الزم اســت ایــن ویزیــت انجــام شــود یــا بهتــر اســت 

بــه زمــان دیرتــری موکــول شــود، بــا آن هــا مشــورت کنیــد.

آیــا در هنــگام بــارداری کوویــد ـ 19   بــرای مــن 
خطرنــاک اســت؟

ــار  ــدـ 19  بیم ــه کووی ــال ب ــه مبت ــاردار ک ــان ب ــورد زن ــا در م م
شــده اند ، اطالعــات بســیار کمــی داریــم. مــی دانیــم کــه 
ــری شــود.  ــن اســت کــه از بیمــار شــدن جلوگی ــن راه ای بهتری
ــه نظــر مــی  ــم ، ب ــار داری ــا اطالعــات کمــی کــه در اختی ــا ب ام
رســد کــه زنــان بــاردار بــا کوویــد ـ 19  در مقایســه بــا زنــان در 

همــان ســن کــه بــاردار نیســتند ، بیمارتــر نمــی شــوند. زنــان بــا 
مشــکالت بهداشــتی دیگــر ، بــه ویــژه مشــکالت ریــوی ، فشــار 
ــال  ــر ابت ــرض خط ــتر در مع ــا HIV بیش ــت ی ــاال، دیاب ــون ب خ
ــرای شــما وجــود  ــورد ب ــن م ــد. اگــر ای ــرار دارن ــه بیمــاری ق ب
داشــته باشــد ، در صــورت تشــخیص کوویــدـ 19  ممکن اســت 
ــت  ــید. اکثری ــب باش ــاردار مراق ــای ب ــم ه ــایر خان ــتر از س بیش
ــت  ــزل تح ــت در من ــت مثب ــا تس ــالم ب ــاردار س ــای ب ــم ه خان
ــا بدتــر شــدن عالئــم بایــد ســریعاً  نظــر قــرار می گیرنــد ولــی ب
دیــده شــوند.  در صــورت بدتــر شــدن عالئــم، رســیدگی 

ِســریع بهتریــن کار بــرای ممانعــت از مشــکالت جــدی در 
ــه پزشــک  ــه توصی ــارداری اســت.  ممکــن اســت ب ــا ب ــادر ی م
ــان  ــان زن ــات درم ــی اوق ــود. بعض ــام X ray ش ــه انج ــدام ب اق
بــارداری کــه خیلــی بیمــار هســتند ضــروری اســت.اگر بداننــد 
شــما بــاردار هســتید، بایــد تمــام اقدامــات الزم را انجــام دهنــد 
تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن کار تــا حــد امــکان بــرای 
ــی  ــود.  مادران ــی ش ــام م ــی انج ــا ایمن ــما ب ــودک ش ــما و ک ش
کــه دچــار بیمــاری شــدید می شــوند و بــه ناچــار در بیمارســتان 
ــان  ــل زایم ــال دارد وارد مراح ــتر احتم ــوند، بیش ــتری می ش بس
شــوند و بــه همیــن دلیــل بایــد بــه دقــت تحــت نظــر باشــند. در 

صورتیکــه تــب داریــد اســتامینوفن یــا پاراســتامول از داروهــای 
ــارداری اســت. ایمــن در ب

آیــا اگــر در زمــان بــارداری بــه کوویــد- 19  مبتــال 
شــوم، بــرای  جنیــن مــن خطرنــاک اســت ؟

مــا اطالعــات بســیار کمــی داریــم کــه بدانیــم ویــروس از 
ــا  ــی شــود ی ــل م ــارداری منتق ــوزادان در دوران ب ــه ن ــادران ب م
خیــر. تاکنــون آزمایــش خــون در ســه نــوزاد نشــان داده کــه در 
طــول بــارداری بــه ایــن ویــروس عکــس العمــل نشــان داده انــد. 
شــواهدی در دســت نیســت کــه نشــان دهــد کووید ـ  19 ســبب 
ــی شــود، اگــر چــه  اطالعــات  ــادرزادی م ــص م ــش نقائ افزای
ــاردار اســت  ــم ب ــه ی شــواهد تعــداد محــدودی خان ــر پای ــا ب م

ــد و  ــال شــده ان ــه بیمــاری شــدید مبت ــارداری ب ــان ب کــه در زم
همچنــان بــه بــارداری ادامــه دادنــد. تــب ِبــاال در حوالــی هفتــه 
ــاح، ممکــن اســت  ــد از لق ــه بع ــار هفت ــا چه ــارداری ی ششــم ب
ــن  ــرات جنی ــز و ســتون فق ــا افزایــش خطــر مشــکالت در مغ ب
همــراه باشــد. ایــن مختــص کوویــد- 19 نیســت و بــا هــر علتــی 
کــه  تــب ایجــاد کنــد دیــده می شــود . خطــر بســیار کــم اســت. 
حــدود دو زن از هــر هــزار زن بــا تــب در اوایــل بــارداری؛ در 
ــارداری  ــل ب ــه در اوای ــی ک ــر 1000 زن ــک زن در ه ــل ی مقاب
تــب نداشــته انــد می تواننــد نوزادانــی بــا ایــن مشــکالت داشــته 

باشــند. بــرای بررســی ایــن نــوع مشــکالت ، انجــام ســونوگرافی 
در هفتــه 18 تــا 22 بــارداری توصیــه مــی شــود.

 بیشــترین خطــر بــرای نــوزاد در زمانــی اســت کــه  بــه بیمــاری 
شــدید مبتــال شــده و قبــل از موعــد مقــرر وارد زایمــان شــوید 
ــن  ــرای جنی ــل شــرایط نامناســب ب ــه دلی ــا ب ــا مام ــا پزشــک ی ی
ــارداری  ــم ب ــه خت ــه ب ــما ، توصی ــاری ش ــدت بیم ــل ش ــه دلی ب
ــه موعــد زایمــان ِخــود نزدیــک  زودرس کننــد.  هــر چقــدر ب
ــد   ــوزاد کمترمــی شــود. اگــر  کووی ــرای ن ــر باشــید، خطــر ب ت
ـ 19 داریــد و حیــن زایمــان هســتید، ممکــن اســت بــدن شــما 
ــن  ــد. ای ــدازه معمــول اکســیژن دریافــت کن ــه ان ــادر نباشــد ب ق
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ــر  ــکل ت ــن مش ــرای جنی ــان را ب ــا زایم ــق ب ــت تطبی ــن اس ممک
کنــد. توصیــه می شــود، هــر زمــان ممکــن باشــد ، زایمــان در 
بیمارســتان باشــد تــا کــودک را بتــوان از نزدیــک و بــه طــور 
مــداوم مراقبــت کــرد و امکانــات انجــام ســزارین در صــورت 
ــرای انتخــاب  ــزوم موجــود باشــد . در حــال حاضــر دلیلــی ب ل
ــه  ــادر ب ــال ی م ــل ابت ــه دلی ــی ب ــان طبیع ــای زایم ــزارین بج س
کوویــد ـ 19 وجــود نــدارد، مگــر اینکــه دلیــل دیگــری وجــود 
داشــته باشــد. بــا اطالعــات بســیار اندکــی کــه اگــر مــادری در 
زمــان زایمــان بــه کوویــد  ـ 19 مبتالباشــد موجــود اســت، بــه 
نظــر مــی رســد حــدود یکــی از هــر 20 نــوزاد عالئــم عفونــت 
را ظــرف چنــد روز اول بعــد از تولــد نشــان خواهنــد داد . بــه 
ــت  ــن عفون ــه ای ــان زایمــان ب ــی زم ــا حوال احتمــال بســیار آنه

ــم در مــورد  ســه  مبتــال شــده اند . بیشــترین چیــزی کــه میدانی
ــر  ــه نظ ــد و ب ــدا کردن ــان پی ــه درم ــاز ب ــه نی ــت ک ــوزادی اس ن
می رســد  عفونــت کوویــد  ـ 19 در آنهــا بهبــود یافتــه اســت.

ــد  ــان داده ان ــابه نش ــای مش ــروس ه ــا وی ــات ب ــی مطالع   بعض
کــه ممکــن اســت کــودک بعــد از ابتــال بــه عفونــت مشــابه بــا 
کوویــد ـ  19 ، بــه خوبــی رشــد نکنــد. اکثــر افــراد صاحب نظــر 
حداقــل یــک ســونوگرافی 2 تــا 4 هفتــه پــس از پایــان عفونــت 
ــان  ــودک اطمین ــب ک ــد مناس ــا از رش ــد ت ــی کنن ــه م را توصی
حاصــل کننــد.  همچنیــن توصیــه مــی شــود ســونوگرافی های 

ــرای  ــارداری ب ــول ب ــه در ط ــار هفت ــر چه ــل ه ــب، حداق مرت
پایــش رشــد جنیــن ادامــه پیــدا کنــد.

ــس از  ــد ـ 19 زود پ ــه کووی ــن ب ــالی م ــا ابت آی
ــت؟ ــاک اس ــن خطرن ــودک م ــرای ک ــان ، ب زایم

   ایــن کــه مــادران مبتــال بــه کوویــد ـ 19 بایــد از کودکانشــان 
ــف،  ــق مختل ــت. مناط ــخص نیس ــر ، مش ــا خی ــوند ی ــدا ش ج
بــر اســاس امکانــات منطقــه ای و وضعیــت خودشــان در 
ــب  ــد کــرد. اغل ــد ـ 19متفــاوت عمــل خواهن ــا کووی رابطــه ب
توصیــه مــی شــود در صورتــی کــه احســاس خوبــی داریــد در 

کنارکودکتــان بمانیــد. بعضــی شــرایط ممکــن اســت نیاز باشــد 
ــا ی  ــا مام ــک ی ــد از پزش ــما بای ــید. ش ــدا باش ــان ج از فرزندت
خــود بپرســید کــه آیــا ایــن شــرایط بــرای شــما مناســب اســت. 
ــه فرزندتــان  شــما بایــد مراقــب باشــید کــه ویــروس از شــما ب
منتقــل نشــود. ایــن پیشــگیری بــه بهتریــن نحــو انجــام خواهــد 
ــل از تمــاس و لمــس کــودک دســتانتان را  شــد اگــر شــما قب
بشــویید، از لمــس کــردن صــورت کــودک خــودداری کنیــد، 
عطســه و ســرفه روی فرزندتــان نکنیــد یــا وقتــی از کودکتــان 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــتفاده کنی ــک اس ــد از ماس ــی کنی ــت م مراقب
ــه طــور  ــد )ب ــت نمــی کنی ــه طــور مســتقیم از کــودک مراقب ب
مثــال وقتــی خــواب اســت( ، ســعی کنیــد حداقــل 2 متــر یــا 6 
فــوت از کــودک دور باشــید تــا خطــر ابتــال بــه عفونــت نــوزاد 

کاهــش یابــد.

ــم  ــه کوویــدـ 19 مــی توان آیــا در صــورت ابتــال ب
ــم؟  ــیر بده ش

ــد،  ــه کوویــد ـ 19 مبتــال بودن شــیر تعــدادی از مادرانــی کــه ب
ــیر  ــروس در ش ــی از وی ــچ عالمت ــده و هی ــام ش ــش انج آزمای
یافــت نشــد. بنابرایــن، بــه نظــر می رســد کــه حتــی اگــر 
ــی  ــان ب ــه کودکت ــیر دادن ب ــید ش ــد ـ 19 باش ــه کووی ــال ب مبت
خطــر باشــد. شــما بایــد مراقــب باشــید کــه از انتقــال ویــروس 

بــه کودکتــان خــودداری کنیــد. ایــن کار بــه بهتریــن نحــو بــا 
ــا کــودک، خــودداری از  ــل از تمــاس ب شســتن دســتهایتان قب
ــردن  ــه ک ــودداری از عطس ــودک، خ ــورت ک ــا ص ــاس ب تم
ــن  ــک حی ــیدن ماس ــا پوش ــا ی ــوزاد ی ــردن روی ن ــرفه ک و س
شــیردهی انجــام میشــود. یــک روش خــوب دیگــر دوشــیدن 
شــیربا دســت یــا بــا شــیردوش اســت و فــرد دیگــری کــه بیمــار 
نیســت آن شــیر را بــه کــودک بدهــد. حتمــاً قبــل از دوشــیدن 

ــان را بشــویید. ــا شــیردوش ، دســت ت ــا ب ــا دســت ی شــیر ب
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 اگــر کســی در منــزل پــس از تولــد کــودک مــن 
عالئــم کوویــدـ 19 داشــته باشــد چه میشــود؟

 اگــر ایــن افــراد در نگهــداری نــوزاد خیلــی مشــارکت دارنــد 
بایــد مراقــب باشــند کــه از انتقــال ویــروس بــه نــوزاد اجتنــاب 
ــل از  ــان قب ــتن دستهایش ــا شس ــو ب ــن نح ــه بهتری ــن ب ــد. ای کنن
ــوزاد  ــه روی ن ــرفه و عطس ــودداری از س ــوزاد، خ ــا ن ــاس ب تم
یــا پوشــیدن ماســک در هنــگام مراقبــت نــوزاد انجــام میشــود.

 اگــر نیــازی نیســت کــه نزدیــک نــوزاد بماننــد ، حداقــل 2 متــر 
یــا 6 فــوت از نــوزاد در تمــام اوقــات فاصلــه بگیرنــد. بــه خاطــر 
ــودک  ــت از ک ــل از مراقب ــتانتان را قب ــه دس ــید ک ــته باش داش
ــت  ــن اس ــون ممک ــتید چ ــار نیس ــما بیم ــر ش ــی اگ ــویید حت بش
شــما بــه وســایل منــزل کــه بــا ویــروس در تمــاس بــوده انــد، 

ــد   ــد از کســانیکه بیمارن ــن شــما بای ــید. همچنی دســت زده باش
ــت هایتان را  ــب دس ــد و مرت ــه بگیری ــوت فاصل ــا 6 ف ــر ی 2 مت
بشــویید تــا بیمــار نشــوید. اگر شــما قبال کوویــدـ 19 داشــته اید، 

تحقیقــات اخیــر نشــان مــی دهــد کــه بــدن شــما بــدون اینکــه 
دوبــاره بیمــار شــوید ، قــادر بــه مبــارزه بــا ویــروس اســت. امــا 
حتــی در ایــن مــورد، شســتن دســت هــا قبــل از لمــس کــردن 
ــروس  ــال وی ــری از انتق ــرای جلوگی ــن روش ب ــودک بهتری ک
ــس  ــا لم ــه آنه ــت ک ــیئی اس ــا از ش ــار ی ــرد بیم ــوزاد از ف ــه ن ب

کــرده انــد. 
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Disclaimer:
The content of [this leaflet/ our website] is 
provided for general information only. It is 
not intended to amount to medical advice 
on which you should rely. You must obtain 
professional or specialised individual medical 
advice relating to your individual position 
before taking, or refraining from, any action 
on the basis of the content on [this leaflet/ our 
website]. Although we make reasonable efforts 
to update the information on [our leaflets/ 
website], we make no representations, 
warranties or guarantees, whether express 
or implied, that the content on [our leaflet/ 
website] is accurate, complete or up to date.

Last updated 28th March 2020
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مقدمه
ــا  ــه چالش هــای ایجــاد شــده توســط پاندمــی کورون باتوجــه ب
محافظــت  جهــت  و   )SARS-COV-2( جدیــد  ویــروس 
ســونوگرافی  دهنــدگان  انجــام  همین طــور  و  بیمــاران  از 
ــن  ــط(، انجم ــای مرتب ــت ها و حرفه ه ــکان، سونوگرافیس )پزش
بین المللــی ســونوگرافی در زنــان و مامایــی )ISUOG(، راهنمــا 
اجمــاع نظــر متخصصیــن جهــت تعییــن اندیکاســیون های 

ــت. ــرده اس ــع آوری ک ــونوگرافیک را جم ــالت س مداخ
مداخــالت  انجــام  ضــرورت  و  اهمیــت  بــه   توجــه  بــا 
و  ژنیکولوژیــک  مشــکالت  بــا  افــراد  در  ســونوگرافیک 
همین طــور وجــود پاندمــی اخیــر )COVID-19(، الــزام انجــام 
ــونوگرافیک  ــی س ــرای بررس ــاع ب ــت ارج ــر جه ــاژ دقیق ت تری

ــن  ــکات و قوانی ــه ن ــر پای ــه ب ــن مقول ــد. ای ــخص می کن را مش
مرتبــط بــا پاندمــی می باشــد:

منابع پزشکی باید تقسیم و اولویت بندی شوند.  .1
تمــاس  از  پرهیــز  جهــت  حداکثــری  توجــه   .2
غیرضــروری بیــن کارکنــان سیســتم ســالمت )بــا احتمــال 
ــا احتمــال آلودگــی( صــورت گیــرد.  آلودگــی( و بیمــاران )ب
ــورت  ــار در ص ــک و بیم ــن پزش ــال مابی ــانس انتق ــه ش چراک
عــدم رعایــت توصیه هــای فاصله گیــری اجتماعــی، بســیار 

می باشــد. بــاال 

ــدود  ــرایط مح ــد ش ــراد واج ــه اف ــد ب ــا بای ویزیت ه  .3
شــود تــا از انتقــال ویــروس حتــی االمــکان کاســته شــود.

ــاس  ــد براس ــاران، بای ــرای بیم ــونوگرافی ب ــای س ــذا نوبت ه ل
ــان بــه صــورت زیــر طبقــه بنــدی گــردد: اندیکاســیون های زن

آن هایــی کــه نیازمنــد بررســی ســونوگرافیک بــدون   .1
)NOW( هســتند.  تأخیــر 

آن هایــی کــه نیازمنــد بررســی ســونوگرافیک طــی   .2
)SOON( هســتند.  آینــده  هفتــه  چنــد 

ــوان بررســی های ســونوگرافیک  آن هایــی کــه می ت  .3
 )LATER( .را در آن هــا بــه بعــد از پاندمــی بــه تاخیــر انداخــت

ــکالت  ــا مش ــاران ب ــی بیم ــر بررس ــا( ب ــن )راهنم ــن گایدالی ای
ــاژ  ژنیکولوژیــک متمرکــز شــده اســت. توصیه هــا جهــت تری
هــر گــروه در جــدول I خالصــه شــده کــه در ادامــه در متــن 

ــرای آن ذکــر شــده اســت. دالیــل کافــی ب
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اولویت بندی سونوگرافی با توجه به شواهد بالینی
)NOW( درد حاد لگنی  •

ــک  ــس ژنیکولوژی ــد اورژان ــی بای ــدگار لگن ــاد و مان درد ح
ــود.  ــت ش ــالف آن ثاب ــه خ ــر آنک ــرد مگ ــرار بگی ــر ق مدنظ
ــی  ــش ادرارمنف ــط آزمای ــی توس ــر حاملگ ــوارد اگ ــن م در ای
ــوان احتمــال  ــه عن ــد ب ــل بای گــزارش شــده باشــد، مســائل ذی

ــد: ــرار بگیرن ــر ق ــد نظ ــخیصی م تش
تورشــن تخمــدان: در اکثــر مواقــع ) بــه جــز در   -
جراحــی  مداخــالت  تخمــدان(  تورشــن  گــذرای  مــوارد 
تورشــن  تشــخیص  هرچنــد  می باشــد.  حتمــی  اورژانســی 
تخمــدان بــا عالئــم بالینــی اســت ولــی انجــام ســونوگرافی در 
بررســی بیمــاران بــا درد حــاد لگنــی ضــروری می باشــد.

دهنــده:  خونریــزی  تخمدانــی  کیســت  پارگــی   -
ــان  ــی درم ــند ول ــاک می باش ــدت دردن ــه ش ــراً ب ــد اکث هرچن

ســرپایی بــا مســکن ها کفایــت می کنــد. در ایــن مــوارد انجــام 
ســونوگرافی جهــت کنــار گذاشــتن احتمــال تورشــن تخمــدان 

می باشــد. الزم 
آبســه  یــا  و   )PID( لگنــی  التهابــی  بیماری هــای   -

لولــه ای- تخمدانــی )TOA(: در ایــن مــوارد عالئــم بیمــار 
می توانــد شــبیه بــه عالئــم عفونــت بــا COVID-19 باشــد 
)مثــل تــب(. ماننــد تورشــن تخمــدان، تشــخیص و درمــان بــه 
ــام  ــونوگرافی انج ــیله س ــه وس ــور )TOA( ب ــوص در حض خص
مهمــی در  نقــش   )TOA( احتمالــی  تشــخیص  می شــود.رد 

دارد.  )PID( درمــان  
)LATER( درد غیرحاد لگنی  •

ــاد  ــکال درد غیرح ــام اش ــن، تم ــن گایدالی ــداف ای ــرو اه پی
ــه  ــد در یــک گــروه طبق ــر ذکــر شــده ان ــی را کــه در زی لگن

بنــدی کرده ایــم:
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درد مزمن لگنی  -
یبوست های سیکلیک  -

دیسمینوره  -
دیسپارونیا  -

آندومتریوزیــس و آدنومایوزیــس نیــز بــه عنــوان شــایع تریــن 
شــرایطی کــه منجــر بــه شــکایت درد لگنــی مــی گردنــد نیــز 
درایــن گــروه قــرار می گیرنــد. در اکثــر مــوارد، مجموعــه ای 
ــرایط  ــوارد ش ــن م ــد در ای ــد. هرچن ــی کن ــروز م ــم ب از عالئ
پزشــکان  و  بیمــاران  ولــی  می رســند،  نظــر  بــه  وخیم تــر 
بررســی های ســونوگرافیک را بایــد بــه بعــد از پایــان پاندمــی 
درد  اپیزودهــای حــاد  بیندازنــد.  تعویــق  بــه   COVID-19
ــد  ــز بای ــی نی ــاد لگن ــداوم غیرح ــای م ــه درده ــی در زمین لگن

ــد. ــوق بررســی گردن تحــت شــرایط ف
یــا  و  جراحــی  دنبــال  بــه  عــوارض   •

)N O W ( ها ســیجر و پر
ــام  ــان را انج ــای elective زن ــز جراحی ه ــر مراک ــد اکث هرچن
و  اورژانســی  جراحی هــای  بیشــترمراکز  ولــی  نمی دهنــد 
واجــب انکولــوژی  ژنیکولوژیــک را انجــام می دهنــد. در 
ــزارین،  ــد س ــی )مانن ــیجرهای اورژانس ــز پروس ــی مراک تمام
حاملگــی اکتوپیــک، تورســیون تخمــدان( در حیــن پاندمــی، 
حتمــا انجــام می شــوند و بایــد بــه تبــع آن عــوارض بــه دنبــال 

ــز  ــروز( را نی ــه و هیدرونف ــزی، آبس ــل خونری ــا )مث جراحی ه
ــی  ــوارض ناش ــه ع ــک ب ــه ش ــت. در صورتیک ــر داش در نظ
ــد  ــته باش ــود داش ــده وج ــام ش ــیجر انج ــی و پروس از جراح
ــام  ــس از انج ــی پ ــاس ناراحت ــار احس ــا بیم ــی( ی ــل پارگ )مث
)درد  باشــد  داشــته   IUD ماننــد کارگــذاری  پروســیجری 
ــا عفونــت( انجــام فــوری ســونوگرافی  شــدید خونریــزی و ی
ــال  ــه دنب ــی ســونوگرافی ب ــن ارزیاب پیشــنهاد می شــود. همچنی
جراحی هــای بــزرگ انکولوژیــک نیــزدر صــورت لــزوم 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای

نازایی  •
اکثــر مراکــز در دوران پاندمــی پروســیجرهای elective جهــت 
القــای بــارداری )ART( را متوقــف کرده انــد. انجمن هــای 
رونــد  بــا  محتاطانــه ای  رویکــرد  برهــه  ایــن  در  علمــی 
ــور  ــاروری در حض ــظ ب ــه حف ــد در زمین ــد هرچن ART دارن

ــد  ــه خواه ــان ادام ــا ART همچن ــان ب ــد درم ــا، رون بدخیمی ه
ــت. یاف

تحریــک  انــدازه  از  بیــش  تخمــدان  ســندرم   -
شــده )NOW(: در صــورت انجــام )ART( جهــت حفــظ 
ــندرم  ــن س ــی، ای ــان نازای ــی ازدرم ــوارد خاص ــاروری و م ب
ــد بررســی فــوری  ــاک نیازمن ــوان عارضــه حــاد و خطرن به عن

می باشــد. ســونوگرافیک 

نازایــی و ســقط های مکــرر)LATER(:  در ایــن   -
ــد از دوران  ــه بع ــد ب ــونوگرافیک بای ــی های س ــوارد بررس م
ــه اجتماعــی  پاندمــی زمانیکــه محدودیت هــای رعایــت فاصل
برداشــته شــده و مراکــز بــاروری مجــدداً کار خودشــان را از 

ــد. ــق بیفت ــه تعوی ــد ب ــر بگیرن س
خونریزی غیرطبیعی رحمی  •

خونریزی هــای رحمــی غیرطبیعــی در دوران قبــل از یائســگی 
ــتند.  ــات نیس ــده حی ــوده و تهدیدکنن ــم ب ــوش خی ــوالً خ معم
بررســی های ســونوگرافیک درایــن مــوارد از AUB، بایــد 
تــا بعــد از اتمــام پاندمــی )بــه محــض برداشــته شــدن قوانیــن 
ــد. در  ــق بیفت ــه تعوی ــه( ب ــی در جامع ــذاری فیزیک ــه گ فاصل
ــا ایــن عالئــم دچــار مشــکل شــوند، طــی  صورتیکــه افــراد ب
تمــاس تلفنــی/ ویدیویــی بــا پزشــک خانــواده و یــا متخصــص 
زنــان خودشــان ســعی در کنتــرل عالئــم خــود بــه طــور 

ــد. ــی بنماین تجرب
خونریــزی ناگهانــی و ناهنــگام درحیــن درمان هــای   -

)LATER( هورمونــی 
خونریــزی شــدید قاعدگــی )HMB( بــدون وجــود   -

)LATER( آنمــی 
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الیگومنــوره )LATER(؛ در صــورت امــکان بایــد   -
کــرد. رد  را  حاملگــی  احتمــال 

)LATER( خونریزی حین قاعدگی  -
)LATER( حول و حوش قاعدگی AUB  -

:)SOON( خونریزی به دنبال نزدیکی  -
معاینــه بــا اســپکولوم و/ یــا تهیه اســمیر از ســرویکس   *

بایــد درنظــر گرفتــه شــود.
احتمــال ســرطان ســرویکس را بایــد در نظــر داشــت   *
و اقدامــات الزم جهــت اطمینــان از عــدم تشــخیص انجــام 

شــود.
در مــوارد زیــر از AUB نیــاز بــه ارزیابــی زمانــی بیشــتری 

. شــد می با
خونریــزی شــدید قاعدگــی بــه همــراه آنمــی شــدید   -

)NOW( همودینامیــک  ناپایــدار  شــرایط  یــا 
درمــان  هنگامیکــه  موقــع  بــه  ســونوگرافیک  بررســی های 
تجربــی موفقیــت آمیــز نبــوده و یــا بیمــار دچارعارضــه ای 
ــن  ــود. در ای ــام ش ــد انج ــردد بای ــه گ ــی حاصل ــی از آنم ناش
مــوارد پزشــک بــا کمــک گرفتــن از ســونوگرافی، و بــا 
درک بهتــر علــت خونریــزی بــه درمــان مطلــوب تــری دســت 
می یابــد. گرچــه اکثــر علــل ایجــاد )HMB( خوش خیم انــد 
انجــام  شــاید  بیمارســتانی،  محدودیت هــای  بــه  باتوجــه  و 
پروســیجرهای جراحــی قابــل انجــام نباشــند.در چنیــن مــواردی 
ارائــه دهنــدگان خدمــات بایــد درنظــر بگیرنــد کــه آیــا انجــام 
ــاران در  ــان بیم ــوه درم ــری در نح ــد تغیی ــونوگرافی می توان س

ــد. ــاد کن ــی ایج ــان پاندم زم
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــا )HMB( غیرطبیع ــی ب بیماران  *
بررســی فــوری نیازمنــد باشــند چــرا کــه برخــی از آن هــا ممکن 
اســت پاتولوژی هــای جــدی همچــون ســرطان ســرویکس 

ــند. ــته باش داش
)SOON( خونریزی بعد از یائسگی  -

بایــد حتمــا  بیمــاران  ایــن  در  آندومتــر  ســرطان   *

مــوارد  در  خوشــبختانه  شــوند.  گذاشــته  کنــار  و  بررســی 
خونریزی هــای پــس از یائســگی، ســرطان ندرتــا وجــود دارد، 
حتــی اگــر احتمــال آن وجــود داشــته باشــد معمــوال تهاجمــی 
نیســتند و ســریع پیشــرفت پیــدا نمی کننــد. در شــرایط طبیعــی، 
بررســی ایــن بیمــاران معمــوال در طــی دو هفتــه از شــروع 
ــرد. در شــرایط حاضــر و وجــود پاندمــی  ــم انجــام می گی عالئ
ــا  ــی ها ت ــن بررس ــن ای ــق انداخت ــه تعوی ــه ب COVID-19 توصی
چهــار هفتــه آینــده می شــود )وگاهــی تــا 6 هفتــه نیــز پیشــنهاد 

می شــود(
توده شکمی لگنی  •

ــی  ــور اتفاق ــه ط ــت ب ــن اس ــی ممک ــکمی- لگن ــای ش توده ه
گاه  و  شــوند.  دیــده  تصویربــرداری  بررســی های  دردیگــر 
توســط خــود شــخص لمــس و پیــدا می شــود. توصیــه می شــود 
کــه ایــن بیمــاران در همراهــی بــا عالئــم همــراه تریــاژ شــوند و 

ــدی بشــوند. اولویــت بن
توده هــای شــکمی- لگنــی بــا توجــه بــه عالئــم   -
همــراه )SOON یــا NOW( و بــا نظــر پزشــک از جهــت نیــاز بــه 
بررســی فــوری و ارجــاع بــه اورژانــس، ارزیابــی می شــوند. در 
ایــن صــورت اولویــت بنــدی بیمــاران بــر اســاس عالئــم همــراه 
آن هــا صــورت میگیــرد و براســاس شــدت عالئــم ارجــاع 
بیمــاران بــه بخــش اورژانــس توســط ارائــه دهنــدگان خدمــت 
ــم مشــکوک  ــه می شــود درصــورت وجــود عالئ درنظــر گرفت
بــه بدخیمــی )مثــل انســداد روده، تهــوع و اســتفراغ، آنورکــس، 
ــگام و افزایــش  ــدازه و ســیری زود هن کاهــش وزن بیــش از ان
قطرشــکم( اقدامــات جهــت بررســی الزامــی می باشــند. هرچنــد 
ــا روده هــا(  ــه ی ــر مثان ــر فشــاری تــوده ب عالئــم همــراه )مثــل اث
معمــوال حــاد و یــا تهدیــد کننــده ی حیــات نیســتند ولــی 
می تواننــد نشــانه های توده هــای پیشــرفته تخمــدان باشــند و 
لــزوم بررســی ســونوگرافیک هرچــه سریع ترتوســط متخصــص 

ــد. ــه کن ــب را توجی ــان مناس ــه و درم مربوط
 می تــوان شــدت بدخیمــی را بــا توجــه بــه مــدل معرفــی شــده 
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IOTA-ADNEX ≤ 10% تعییــن کــرد کــه بــه صــورت رایــگان 

ــکان  ــه آن ام ــی ب ــه دسترس ــک مربوط ــر روی لین ــک ب و کلی
پذیــر اســت.

 )https://www.iotagroup.org/research/iota-model-
software/adnex-risk-model(

در مــواردی کــه توده هــای شــکمی- لگنــی بــدون   -
ــوان  ــا SOON(، می ت ــیم )LATER ی ــته باش ــراه داش ــم هم عالئ
بررســی را بــه بعــد از اتمــام پاندمــی حاضــر بــه تعویــق 
انداخــت مثــل مواقعــی کــه پاتولــوژی شــناخته شــده ای مثــل 
لیومیــوم وجــود داشــته باشــد. درغیراینصــورت می تــوان 
بــا تاخیــری چهــار هفتــه ای در مــواردی  ســونوگرافی را 
ــدون  ــی کشــف شــده و بیمــار ب ــه صــورت اتفاق ــوده ب کــه ت

عالمــت اســت انجــام داد.
)SOON( بدخیمی ژنیکولوژیک  •

در دوران پاندمــی COVID-19، می تــوان بــه جــای انجــام 
ســونوگرافی توســط متخصــص بررســی را بــا ســی تی اســکن 
ــه  ــرای staging مراحــل اولی ــا MRI جایگزیــن نمــود کــه ب و ی
تومــور، بررســی پاســخ درمانــی و یــا عالئــم عــود می تــوان از 
آن اســتفاده نمــود. در غیــر اینصورت، بررســی ســونوگرافیک 
ــریعاً  ــد س ــل بای ــده ذی ــر ش ــوارد ذک ــص در م ــط متخص توس

انجــام گیــرد:
تشخیص اولیه:  *

بــرای تشــخیص ماهیــت تــوده شــکمی- لگنــی بــه   -
ســونوگرافی وســیله 

ــد شــده  ــوارد تایی Staging ســونوگرافیک جهــت م  -
بــه وســیله بیوپســی و یــا مــواردی کــه تــوده بــه طــور اتفاقــی 
ــر( در  ــل دیگ ــه عل ــرداری ب ــن تصویرب ــده )در حی ــف ش کش
صورتیکــه در نحــوه مدیریــت و درمــان بدخیمــی مفیــد واقــع 

ــود. ش
ــا  ــی ی ــال جراح ــه دنب ــوارض ب ــی ع ــت بررس جه  -
ــع  ــا تجم ــروز ی ــت، هیدرونف ــع عفون ــل تجم ــیجرها مث پروس

ــه هســتند. ــد تخلی ــوژن کــه نیازمن ــورال افی ــا پل ــع آزاد و ی مای
بررسی اثر درمانی:  *

ــرداری  ــت از روش تصویرب ــر اس ــد بهت ــوارد هرچن ــن م در ای
ــی در  ــود ول ــتفاده ش ــور اس ــخ توم ــی پاس ــت بررس ــه جه اولی
ــح و  ــکن و MRI ارج ــی تی اس ــتفاده از س ــی اس ــرایط کنون ش

ــند. ــر می رس ــه نظ ــونوگرافی ب ــر از س منطقی ت
عود بیماری:  *

ــک  ــای ژنیکولوژی ــود بدخیمی ه ــم ع ــا عالئ ــه ب ــی ک در زنان
مراجعــه کــرده باشــند )ماننــد افزایــش ســطح تومورمارکرهــا 
و یــا عالئــم جدیــد(، اگــر یافته هــای ســونوگرافی منجــر 
ــونوگرافی  ــی س ــود، ارزیاب ــک ش ــر انکولوژی ــان موث ــه درم ب
ــب  ــا و معای ــن مزای ــر گرفت ــرد. درنظ ــام گی ــریعاً انج ــد س بای

انجــام ســونوگرافی و ســایر روش هــای  تصویربــرداری در 
بیمــاران بــا عالئــم تیپیــک عــود )ماننــد آســیت و دیــس پنــه( 
ــد  ــی می باش ــا راه انتخاب ــان palliative تنه ــه درم ــی ک وآن های

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
ــی  ــده قبل ــت ش ــوژی ثب ــی پاتول ارزیاب  •

)L AT E R (
بســیاری از بیمــاران بــه دنبــال ارزیابــی اولیــه بیمــاری بدخیمــی 
ژنیکولوژیــک توســط ســونوگرافی، نیازمنــد بررســی مکمــل 
ــه  ــند. در ادام ــده می باش ــاه  آین ــد م ــرض چن ــدد در ع و مج
لیســتی از علــل نیازمنــد بــه بررســی مجــدد آورده شــده اســت. 
در تمامــی مــوارد توصیــه بــه تاخیــر انداختــن ارزیابــی مجــدد 
ــای  ــوارد توده ه ــت. در م ــده اس ــی ش ــان دوره ی پاندم ــه پای ب
ــا مورفولــوژی خوش خیــم ثبــت شــده  ــاًل ب آدنکســال  کــه قب
اســت  شــانس بدخیمــی و احتمــال عــوارض حــاد پاییــن 

می باشــد.
*      رحم:

پولیپ رحم  -
لیومیوم  -

آدنومیوزیس  -
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تخمدان:  *
کیســت ســاده تــک حفــره ای بــا انــدازه > 10CM در   -

قطــر بزرگتریــن 
آندومتریوما  -

کیست درموئید  -
ــم  ــت جس ــه کیس ــن جمل ــک )م ــت هموراژی کیس  -

) د ر ز
%10 < IOTA-ADNEX توده با شانس پایین بدخیمی          -

خارج رحمی- خارج تخمدانی:  *
آندومتریوزیس  -
هیدروسالپنکس  -

)LATER(  IUD بررسی  •
در طــی دوران پاندمــی، انتظــار مــی رود تــا جــای امــکان 
از مشــاوره های رو در رو کاســته شــود و بــه همیــن دلیــل 
IUD توصیــه بــه کاهــش نوبــت دهــی جهــت کارگــزاری

ــارداری جــز  ــری از ب ــد روش هــای جلوگی شــده اســت. هرچن
نیازهــای بیمــاران می باشــد و IUD نیــز بــه عنــوان یکــی از 
انتخاب هــا همچنــان مطــرح اســت. درصــورت انتخــاب بیمــار 
ــی  ــه بررس ــم هرگون ــه می کنی ــذاری IUD توصی ــت کارگ جه
روتیــن محــل آن تــا پایــان پاندمــی بــه تعویــق بیفتــد. اگــر نــخ 

IUD در معاینــه بــا اســپکولوم دیــده نشــد، توصیــه بــه اســتفاده 

از روش هــای جلوگیــری بــارداری کمکــی دیگــر شــده و 
ــول  ــی موک ــام پاندم ــد از اتم ــه بع ــونوگرافیک را ب ــی س بررس
ــع  ــا دف ــت و ی ــد شــد چــرا کــه شــانس پارگــی بی عالم خواه

ــت. ــم اس ــیار ک IUD بس

)LATER(مشکالت اوروژنیکولوژیک  •
در اکثریــت مــوارد ایــن مشــکالت خطرنــاک و تهدیــد کننــده 
حیــات نمی باشــند. بررســی ســونوگرافیک بایــد تــا دوران بعــد 

از اتمــام پاندمــی در شــرایط ذیــل بــه تعویــق بیافتــد.
بی اختیاری  -

پروالپس  -
ــه  ــک ب ــای ژنیکولوژی Follow up بدخیمی ه  •

)LATER( ســرطان  درمــان  تکمیــل  دنبــال 
ــا در  ــم عــود آمــوزش داده شــود ت در ایــن بیمــاران بایــد عالئ
ــت  ــی انکولوژیس ــروه درمان ــا گ ــا ب ــاهده ی آن ه ــورت مش ص
خــود تمــاس بگیرنــد و از آن هــا راهنمایــی بجوینــد. بیمارانــی 
ــد از  ــند بای ــونوگرافی می باش ــا س ــال ب ــری فع ــت پیگی ــه تح ک
نظــر عالئــم عــود بیمــاری مشــاوره شــده و توصیــه شــوند کــه 
ــم  ــان تی ــه مســئول درم ــم ب ــروز و پیشــرفت عالئ در صــورت ب

ــد. ــق تلفــن اطــالع دهن ــوژی خودشــان ازطری اونکول
راهنمای عمومی

SARS-COV-2 اسکرین و غربالگری جهت  •
ــاس  ــد براس ــد بای ــت دارن ــه مراقب ــاز ب ــه نی ــی ک ــه ی زنان هم
ــده آل آن  ــوند. ای ــدی ش ــت اولویت بن ــرایط عفون ــم و ش عالئ
ــی و  ــز درمان ــا مراک ــی ب ــدا تلفن ــاران ابت ــن بیم ــه ای ــت ک اس
ــد  ــد. هرچن ــان بگذارن ــم مربوطــه را در می پزشــک خــود عالئ
در صورتیکــه بیمــار بــه مرکــز درمانــی مراجعــه کنــد، ویزیــت 
کننــده و پزشــک بایــد بــا تجهیــزات کامــل ایمنــی و پیشــگیری 
ــه ســونوگرافی  ــل از دسترســی بیمــار ب )PPE( مجهــز باشــد. قب
ــم  ــا مشــاوره پزشــکی بســیار مهــم اســت کــه از نظــر عالئ و ی
ــاژ شــوند. غربالگــری از نظــر  ــا تــب تری شــایع مثــل ســرفه و ی

ــز از مــوارد  ــر نی ــا تجمعــات درگی مســافرت، شــغل و تمــاس ب
ــزوم شــوند. ــد در غربالگــری مل مهمــی هســتند کــه بای

ــی  ــد، تمام ــش یاب ــه ای SARS-COV-2 افزای اگــر شــیوع منطق
بیمــاران بایــد پرخطــر در نظــر گرفتــه شــوند. توصیــه می کنیــم 
ــاران  ــال بیم ــرح ح ــات ش ــد جزئی ــد بای ــن ارش ــه متخصصی ک
ــه  ــاز ب ــا نی ــا آن ه ــه آی ــد ک ــخص کنن ــرده و مش ــی ک را بررس

ــر. ــا خی ــد ی ــه بیمارســتان را دارن ــه ب مراجع
قوانیــن مرتبــط بــا بیمــاران مشــکوک و یــا   •

COVID-19 شــده  تاییــد 
COVID-19 ــه همــه ی مــوارد مشــکوک و یــا تاییــد شــده ی ب
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ــند و  ــته باش ــوری نداش ــه حض ــه مراجع ــود ک ــه می ش توصی
ــده  ــن ش ــز تعیی ــه مراک ــد ب ــی بای ــه بررس ــاز ب ــورت نی در ص
ــد. تنهــا مــواردی کــه در  جهــت مبتالیــان  COVID-19 برون
COVID-19  غربالگــری منفــی بوده انــد و زنانــی کــه بــه

مشــکوک هســتیم ولــی نیــاز بــه بررســی فــوری دارنــد بایــد 
مراجعــه ودر صــورت نیــاز بــه ســونوگرافی توصیــه مــی  
ــرای  ــی ب ــاق خاص ــوند و ات ــتگاه اولتراس ــه از دس ــردد ک گ
بیمــاران  COVID-19 اســتفاده شــده و بــه دنبــال آن دســتگاه 
طبــق گایدالین هــای ســالمت تمیــز شــود. در صورتیکــه 
ــه  ــد ب ــد بای ــه کن ــه  COVID-19 مراجع ــک ب ــا ش ــاری ب بیم
تمــام کارکنــان سیســتم ســالمت مرکــز مربوطــه اطــالع داده 

شــود.
 COVID-19 بــه   مشــکوک  بیمــاران   •

بســتری نیازمنــد 
اگــر بیمــار مشــکوک بــه  stable ، COVID-19 باشــد، بایــد 
در خانــه بــه مــدت یــک هفتــه ایزولــه شــود. ایــده آل ان اســت 
کــه در بیمــاری کــه بــا مــورد  COVID-19مثبــت در تمــاس 
بــوده اســت، ایزوالســیون در خانــه بــه مــدت 14 روز صــورت 
ــارداری ایــن روش کمتــر عملــی  گیــرد. هرچنــد در اوایــل ب
می باشــد. هــر اتــاق و منطقــه ای در بیمارســتان کــه بیمــار در 
ــود.  ــز ش ــاد تمی ــت زی ــا دق ــد ب ــت بای ــته اس ــور داش آن حض

اگــر بیمــاری بــا شــک بــه ابتــال عفونــت نیازمنــد بســتری در 
بیمارســتان باشــد بایــد در اتاقــی بــا قابلیــت دسترســی از اتــاق 

مجــاور تــا تاییــد تســت کرونــا تحــت نظــر قرارگیــرد.

حمایت های حین ویزیت
مــوارد احتیاطــی  کــه بایــد در اتاق هــای   •

انتظــار و معاینــه در نظــر گرفتــه شــوند
فاصله گیــری  توصیه هــای  رعایــت  بــه  توجــه   -1
اجتماعــی، احتــرام گذاشــتن بــه زمــان نوبــت دهــی و مــدت 
ــذاری  ــه گ ــت وفاصل ــر ویزی ــت ه ــده جه ــزی ش ــه ری برنام

بیــن ویزیت هــا تــا از تجمــع بیمــاران در اتــاق  انتظــار کاســته 
شــده و فاصلــه بیــن صندلی هــا در اتــاق انتظــار از هــم دو متــر 

ــد. باش
در  دســت ها  ضدعفونی کننــده  محلول هــای   -2
در  انتظــار  ســالن های  در  همین طــور  و  مراکــز  ورودی 
دســترس قــرار گیرنــد. بــه بیمــاران حاملــه و همراهــان آن هــا 
توصیــه می شــود بــه محــض ورود و در فواصــل زمانــی مکــرر 
و قبــل از ســونوگرافی دســت های خــود را ضدعفونــی کننــد. 
اگــر محلول هــای ضدعفونــی بــا توجــه بــه کمبــود در مراکــز 
ــود  ــه می ش ــه توصی ــاران حامل ــه بیم ــود ب ــترس نب ــل دس قاب
ــون  ــا آب و صاب ــه ب ــت ثانی ــونوگرافی بیس ــام س ــل از انج قب

دســت های خــود را بشــویند.
و  باشــد  دســترس  در  بایــد  صــورت  ماســک   -3
همــه بــا توجــه بــه توصیه هــای گایدالیــن اخیــر اســتفاده 
ــا  ــم   COVID-19 ی ــا عالئ ــاران ب ــوص در بیم ــد، بخص کنن
مشــکوک توصیــه بــه اســتفاده از ماســک جراحــی می شــود. 
 ) FFP 2/3. N95( ــی ــک جراح ــد ماس ــت ها بای سونوگرافیس

را باتوجــه بــه ریســک بیمــاران اســتفاده کننــد.
بــرای نوبــت دهــی بیمــاران، بایــد از آن هــا ســوال   -4
شــود کــه آیــا بــه تنهایــی مراجعــه می کننــد و یــا یــک همــراه 
ــد  ــال نبای ــاالی 60 س ــراد ب ــودکان و اف ــد. ک ــال دارن بزرگس

ــی   ــا تشــخیص احتمال ــا ب ــدار و ی ــان عالمت ــد. زن ــه کنن مراجع
ــونوگرافی  ــد س ــه واح ــت ب ــت ویزی ــد جه COVID-19 نبای
ــند  ــته باش ــیارمهم داش ــیون بس ــر اندیکاس ــد مگ ــه کنن مراجع
کــه در ایــن مواقــع بایــد بــه محــل خــاص تعییــن شــده بــرای 

SARS-COV-2 مراجعــه کننــد.
راهنمای کارکنان و متخصصین اسکن های   •

اولتراسونوگرافی
ــوازم  ــی کــردن و تمیزکــردن ل راهنمــای ضدعفون  -1
ســونوگرافی و تجهیــزات و چگونگــی محفاظــت از کارکنــان 
و  ژنیکولوژیــک  اســکن های  انجــام  درحیــن  پزشــکان  و 



114

ــد. ــد ش ــر خواه ــری ذک ــش دیگ ــی در بخ مامای
ــت  ــرل عفون ــازمان های کنت ــای س ــه ی توصیه ه هم  -2

شــامل: شــود  بایدعملــی  کــه 
ــا  ــر آرنج ه ــا زی ــد ت ــت بای ــت های سونوگرافیس دس  *

باشــند.  )bare( برهنــه 
ــرات  ــا جواه ــاعت و ی ــد از س ــت نبای سونوگرافیس  *

کنــد. اســتفاده 
سونوگرافیســت هابایــد قبــل و بعــد از ویزیــت بیمــار   -3
ــی  ــا ضدعفون ــون و ی ــا آب و صاب ــان را ب ــت های خودش دس

کننده هــای دســت تمیــز کنــد.
ــار  ــد از دســتکش هــای یکب سونوگرافیســت هــا بای  -4
مصــرف بــدون التکــس حیــن انجــام ســونوگرافی اســتفاده و 

ــد. ــض کنن ــار عوی ــر بیم ــد از ه بع
توصیــه حداقــل بــه اســتفاده از ماســک های جراحــی   -5
ســه الیــه بــرای سونوگرافیســت ها در طــی انجــام ســونوگرافی 
در بیمــاران می شــود چــرا کــه زمــان مشــخصی را در نزدیــک 
بیمــار ســپری می کننــد و در مواقعــی کــه بیمــار مشــکوک و یــا 
COVID-19  بــا احتمــال بــاال و یــا حتــی تاییــد شــده از جهــت

ــود. ــتفاده ش ــک های )N95( اس ــت از ماس اس
ــای  ــتفاده از ظرف ه ــر اس ــح ب ــرف ارج ــار مص ــای یکب ژل ه
بــزرگ ژل می باشــند حتــی در مواقــع انجــام ســونوگرافی 

ــکمی ش
کارکنــان غیربالینــی )منشــی ها و خدمــات( بایــد   -6
ــر  ــد و اگ ــروی کنن ــت پی ــرل عفون ــوکال کنت ــای ل از توصیه ه
ــورت  ــه ص ــاران ب ــا بیم ــه ب ــدون مواجه ــان را ب ــد کارش بتوانن
مســتقیم انجــام دهنــد، لزومــی بــه اســتفاده از ماســک ســه الیــه 

نمی باشــد.
تمــام کارکنــان در واحــد ســونوگرافی بایــد از   -7
باشــند  آگاه   SARS-COV-2بیمــاری نشــانه های  و  عالئــم 
مثــل شــروع جدیــد ســرفه، تــب و کوتاهــی تنفــس و در 
ــه  ــا، ســریعاً ب ــم در آن ه ــن عالئ ــه از ای ــروز هرگون صــورت ب

ــام  ــدور انج ــرده و حتی المق ــل ک ــکی عم ــای پزش و توصیه ه
تســت بــرای آن هــا صــورت گیــرد.

ــرل واحــد مربوطــه خــود در  اداره و کنت  •
COVID-19 پاندمــی   دوران  طــی 

ــر نیازهــای روزمــره ی معمــول جهــت اداره ی واحــد  عــالوه ب
ــردد: ــه می گ ــز ارائ ــر نی ــای زی ــان، توصیه ه خودت

تمامــی وســایل )PPE( بایــد روزانــه چــک شــود تــا   -1
شــوید. مطمئــن  آن هــا  بــودن  کافــی  از 

تمامــی کارکنــان بایــد از جهــت ســایز مناســب   -2
ماســک های )FFP3( تســت شــوند و ســایز آن هــا معلــوم 

گــردد.
ــن  ــه ممک ــند ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــران بای مدی  -3
خانواده هــای  و  پاندمــی، کارکنــان  دوران  طــی  در  اســت 
آن هــا ممکــن اســت بیمــار شــوند و بنابرایــن برنامه هــای الزم 

جهــت اتفاقــات غیرمترقبــه در نظــر گرفتــه شــود.
  SARS-COV-2 مثبــت  تســت  بــا  بیمــاری  اگــر   -4
مواجــه شــد، بایــد نتیجــه ضبــط و اطــالع داده شــده و روزانــه 
چــک شــوند و اطمینــان حاصــل گــردد کــه بیمــار نیــز از نتیجه 
ــان  ــه کارکن ــع اســت و اگــر بیمــار بســتری شــود ب تســت مطل

ــود. ــالع داده ش ــم اط ــه ه ــش مربوط بخ
اگــر جلســات بیــن گروه هــا )MDT( الزم اســت   -5
ــر برگــزاری جلســات هفتگــی و  کــه برگــزار شــود، توصیــه ب
آن هــم در platform آنالیــن )مثــلZoom( تاراجــع بــه بیمــاران 

ــود. ــث ش بح
بــاالی                                         انتقــال  احتمــال  بــه  توجــه  بــا   -6
گــذاری  فاصلــه  بایــد  کارکنــان،  بیــن   SARS-COV-2
اجتماعــی مــا بیــن همــکاران رعایــت شــود و دیدارهــا و 
ــورت  ــه ص ــم ب ــار ه ــان ناه ــند. زم ــل برس ــه حداق ــات ب جلس
ــم. ــار ه ــی و در کن ــورت گروه ــه ص ــه ب ــد و ن ــرادی باش انف
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دکترشهرزاد شیخ حسنی 1

زمینه
مــاه مبــارک رمضــان بــا تجمعــات مذهبــی و اجتماعــی برگــزار 
مــی شــود کــه خانــواده هــا و دوســتان مســلمان ، بعــد از غــروب 
ــگام  ــاب هن ــوع آفت ــل از طل ــا قب ــار ی ــگام افط ــید در هن خورش
ــم  ــا ه ــود را ب ــا روزه خ ــد ت ــی پیوندن ــم م ــه ه ــحر، در آن ب س
بازکننــد. بســیاری از مســلمانان حضــور خــود را در ایــن مــاه در 
ــد.  ــا میگذرانن ــادت و دع ــه عب ــد و ب ــی دهن ــش م مســاجد افزای

ــارک  ــاه مب ــر م ــن در 10 روز آخ ــلمانان همچنی ــی از مس برخ
ــه  ــرای اقام ــی را ب ــبهای متوال ــا و ش ــکاف( روزه ــان )اعت رمض
نمــاز در مســاجد مــی ماننــد. ایــن آداب و رســوم ســنتی و 
مذهبــی مرتبــاً در طــول مــاه مشــاهده مــی شــود. امســال رمضــان 
ــداوم بیمــاری همــه  ــا ت ــه ب ــاه م ــل و اواخــر م ــن اواخــر آوری بی

ــرد. ــرار میگی ــر COVID-19 ق گی
ــهیل  ــراد تس ــن اف ــک بی ــاس نزدی ــا تم ــال COVID-19 ب انتق
مــی شــود ،چــون ویــروس از طریــق قطــرات تنفســی و تمــاس بــا 

ســطوح آلــوده پخــش مــی شــود. بــرای کاهــش تاثیــر بهداشــت 
عمومــی ، کشــورهای زیــادی اقدامــات فاصلــه گــذاری فیزیکی 
ــراد  ــن اف ــل بی ــق کاهــش تعام ــال از طری ــا هــدف قطــع انتق را ب
ــد. ایــن اقدامــات مکانیســم هــای اصلــی کنترلــی  انجــام داده ان
بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری هــای عفونــی ، بــه ویــژه عفونــت 
ــراه  ــردم هم ــزرگ م ــات ب ــا تجمع ــای تنفســی ، اســت کــه ب ه
اســت. اقدامــات فاصلــه گــذاری فیزیکــی ، از جملــه بســته شــدن 
ــت  ــایر محدودی ــی و س ــات عموم ــر تجمع ــارت ب ــاجد ، نظ مس
ــرای مجامــع اجتماعــی  هــای حرکــت ، پیامدهــای مســتقیمی ب
ــا محوریــت مــاه مبــارک رمضــان خواهــد داشــت. و مذهبــی ب

هدف
کشــورها در سراســر جهــان اقدامــات مختلفــی را بــرای کنتــرل 
ــه  ــند، توصی ــن س ــد. ای ــی دهن ــام م ــیوع COVID-19 انج ش
هــای بهداشــت عمومــی را درمــورد اعمــال اجتماعــی و مذهبــی 
ــای  ــه ه ــد در زمین ــی توان ــه م ــان ک ــاه رمض ــات در م و تجمع

مختلــف ملــی اعمــال شــود برجســته مــی کنــد.

ــات  ــام اجتماع ــرای انج ــه ب ــری آگاهان ــم گی تصمی
ــی ــی و اجتماع مذهب

ــورد  ــه طــور جــدی م ــد ب ــی بای ــع اجتماعــی و مذهب ــو مجام لغ
ــه  ــد ک ــی کن ــه م ــن، WHOتوصی ــرد. بنابرای ــرار گی ــه ق توج
ــق  ــه تعوی ــالح ، ب ــردن ، اص ــدود ک ــرای مح ــی ب ــر تصمیم ه
انداختــن ، لغــو یــا ادامــه کار برگــزاری تجمعــات گســترده بایــد 
براســاس یــک روش اســتاندارد ارزیابــی ریســک باشــد.)1(  این 
ــد بخشــی از یــک رویکــرد جامــع اتخــاذ شــده  تصمیمــات بای

ــه ایــن شــیوع باشــد.  ــرای پاســخ ب توســط مقامــات ملــی ب
در صــورت لغــو مجامــع اجتماعــی و مذهبــی ، در صــورت 
ــا  ــازی ب ــای مج ــه ه ــای آن از گزین ــه ج ــوان ب ــی ت ــکان ، م ام
ــون  ــد رســانه هــای تلویزی ــی مانن اســتفاده از سیســتم عامــل های
، رادیــو ، دیجیتــال و اجتماعــی اســتفاده کــرد. اگــر مجامــع مــاه 
مبــارک رمضــان مجــاز بــه ادامــه فعالیــت باشــند ، بایــد اقدامــات 
الزم بــرای کاهــش خطــر انتقــال COVID-19 اعمــال شــود.

مســئوالن بهداشــت ملــی بایــد منبــع اصلــی اطالعــات را در نظــر 
گرفتــه ، و در مــورد فاصلــه گــذاری فیزیکــی و ســایر اقدامــات 
ــاوره  ــان مش ــارک رمض ــاه مب ــه COVID-19 در م ــوط ب مرب

COVID-19 اقدامات ایمن ماه مبارک رمضان در زمینه
راهنمای موقت، 15 آوریل2020 ، سازمان بهداشت جهانی

دکتر مریم کاشانیان 1
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دهنــد. از تبعیــت از اقدامــات تعییــن شــده بایــد اطمینــان حاصــل 
ــگام  ــری زودهن ــم گی ــد در تصمی ــی بای ــران مذهب ــود. رهب ش
ــراری  ــه طــور فعــال در برق ــد ب ــا بتوانن شــرکت داشــته باشــند ت
ــاه  ــا م ــط ب ــای مرتب ــه در رویداده ــی ک ــر تصمیم ــا ه ــاط ب ارتب

ــد. ــر باشــد ، شــرکت کنن رمضــان مؤث
 بــرای توضیــح دالیــل تصمیمــات اتخــاذ شــده بــه مــردم، یــک 
ــد دســتورالعمل  اســتراتژی ارتباطــی قــوی ضــروری اســت. بای
ــروی از سیاســت هــای  هــای واضحــی داده شــود و اهمیــت پی
ملــی تقویــت شــود. اســتراتژی ارتباطــی همچنیــن بایــد شــامل 
ــروز  ــگام ب ــالم در هن ــای س ــورد رفتاره ــال در م ــای فع ــام ه پی
همــه گیــری و اســتفاده از بســترهای مختلــف رســانه ای باشــد.

مالحظات کلی
توصیه در مورد فاصله گذاری فیزیکی

بــا حفــظ فاصلــه حداقــل 1 متــر )3 فــوت( بیــن افــراد   •
ــه گــذاری فیزیکــی را  ــه طــور جــدی فاصل ــان ، ب و در هــر زم

ــد. ــن کنی تمری
از روش هــای تعییــن شــده فرهنگــی و مذهبــی کــه   •
از تمــاس فیزیکــی جلوگیــری مــی کننــد ، ماننــد دســت تــکان 
دادن ، ســرتکان دادن یــا قــرار دادن دســت روی قلــب اســتفاده 

ــد. کنی

تجمــع تعــداد زیــادی از افــراد در مکانهــای مرتبــط با   •
فعالیــت هــای مــاه مبــارک رمضــان ماننــد مــکان هــای تفریحــی 

ــد. ــف کنی ــا را متوق ــازه ه ــا و مغ ، بازاره

مشاوره به گروههای پرخطر
از افــرادی کــه احســاس بدحالــی میکننــد و یــا   •
عالئمــی از COVID-19 دارنــد ، مصــرا بخواهیــد از حضــور 
ــی در  ــای مل ــی ه ــد و از راهنمای ــودداری کنن ــبتها خ در مناس
مــورد پیگیــری و مدیریــت مــوارد عالمــت دار پیــروی نماینــد.

از افــراد مســن و هرکســی کــه شــرایط پزشــکی   •

ــاری  ــت ، بیم ــی ، دیاب ــی عروق ــاری قلب ــد بیم ــه ای )مانن زمین
مزمــن تنفســی و ســرطان( دارد مصــرا بخواهیــد در اجتماعــات 
ــرای بیمــاری شــدید و مــرگ ناشــی از  ــرا ب ــد، زی حضــور نیابن

میشــوند. قلمــداد  پذیــر  آســیب   COVID-19 بیمــاری

اقدامات کاهش تجمعات فیزیکی
اقدامــات زیــر بایــد در مــورد هــر تجمعــی کــه در مــاه رمضــان 
اتفــاق مــی افتــد ، ماننــد نمــاز ، زیــارت و وعــده هــای غذایــی 

یــا ضیافــت عمومــی اســتفاده شــود.

مکان
در صــورت امــکان رویــداد را در خــارج از منــزل در   •
نظــر بگیریــد. در غیــر ایــن صــورت ، از تهویــه مناســب و جریان 

ــد. ــل کنی ــان حاص ــوا اطمین ه
ــا  ــد ت ــاه کنی ــداد را کوت ــول روی ــکان ط ــد ام ــا ح ت  •
میــزان در معــرض قــرار گرفتــن احتمالــی محــدود شــود.

بــه جــای میزبانــی تجمعــات بــزرگ ، برگــزاری   •
خدمــات کوچکتــر بــا تعــداد کمتــر حاضریــن  را، بیشــتر 

دهیــد. ترجیــح 
شــرکت  بیــن  در  فیزیکــی  گــذاری  فاصلــه  بــه   •
ــق ایجــاد  ــگام نشســتن و ایســتادن ، از طری ــدگان ، چــه هن کنن

و اختصــاص مــکان هــای ثابــت از جملــه هنــگام نمــاز خوانــدن 
، انجــام مراســم وضــو در تأسیســات شستشــوی عمومــی و 
همچنیــن در مناطقــی کــه مخصــوص نگهــداری کفــش اســت ، 

ــید. ــد باش پایبن
ــه مکانهــای  ــرادی را کــه ب تعــداد و رفــت و آمــد اف  •
ــی شــوند ،  ــا وارد م ــایر مکانه ــا س ــی ی ــن زیارت ــادت ، اماک عب
ــه  ــا از فاصل ــد ت ــم کنی ــوند تنظی ــارج میش ــد و خ ــور دارن حض

گــذاری ایمــن در هــر زمــان اطمینــان حاصــل کنیــد.
در صــورت شناســایی یــک فــرد بیمــار در بیــن   •
شــرکت کننــدگان در رویــداد ، اقداماتــی را بــرای تســهیل 
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بگیریــد. نظــر  در  مخاطــب  ردیابــی 
بهداشت سالم را تشویق کنید

مســلمانان قبــل از نمــاز وضــو میگیرنــد کــه بــه حفــظ بهداشــت 
ــد در نظــر  ــر بای ــی زی ــد. اقدامــات اضاف ســالم کمــک مــی کن

گرفتــه شــود:
ــوی  ــات شستش ــه امکان ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین  •
ــده و در  ــز ش ــون و آب مجه ــه صاب ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــتی ب دس
ورودی و داخــل مســاجد ، دســت شــوی مبتنــی بــر الــکل 

کنیــد. تأمیــن  را  الــکل(   %70 )حداقــل 
از در دســترس بــودن دســتمال و ســطل هــای یکبــار   •
مصــرف بــا آســترها و درپــوش هــای یکبــار مصــرف و تضمیــن 

ــد. ــل کنی ــان حاص ــه اطمین ــن زبال ــع ایم دف
اســتفاده از قالیچــه هــای شــخصی نمــاز را بــرای قــرار   •

کنیــد. تشــویق  فــرش  روی  دادن 
فاصلــه  توصیــه  مــورد  در  بصــری  نمایشــگرهای   •
گــذاری فیزیکــی، بهداشــت دســت ، آداب تنفســی و پیــام های 
کلــی در مــورد پیشــگیری از COVID-19. ارائــه کنیــد.

بــه طــور مکررفضاهــای عبــادت ، مکانهــا و ســاختمانها را تمیــز 
کنید

تمیــز کــردن معمــول مکانهایــی را کــه افــراد قبــل و   •
بعــد از هــر رویــداد در آن جمــع مــی شــوند ، بــا اســتفاده از مواد 

ــد. ــال کنی ــت اعم ــا جدی ــده ب ــی کنن ــد عفون ــوینده و ض ش
ــه  ــز نگ ــو را تمی ــایل وض ــل و وس ــاجد ، مح در مس  •
کنیــد. حفــظ  را  بهســازی  و  عمومــی  بهداشــت  و  داریــد 

بــه طــور مکــرر اشــیایی را کــه زیــاد لمــس میشــوند   •
ماننــد چــوب لباســی ، ســوئیچ هــای ســبک و نــرده هــای پلــه را 

ــد. ــز کنی ــده تمی ــی کنن ــد عفون ــوینده و ض ــواد ش ــا م ب

خیریه
افــراد مومــن ، هنــگام توزیــع صدقــات یــا زکات به افــراد صدمه 

ــد.  ــه گــذاری فیزیکــی را در نظــر بگیرن ــده، اقدامــات فاصل دی
بــرای جلوگیــری از شــلوغی تجمعــات مرتبــط بــا ضیافــت هــای 
افطــار ، از جعبــه هــا و وعــده هــای غذایــی از پیــش بســته بنــدی 
ــد توســط نهادهــا  ــد. اینهــا مــی توانن ــردی اســتفاده کنی شــده ف
و مؤسســات متمرکــز ســازماندهی شــوند کــه بایــد در کل 
چرخــه )جمــع آوری ، بســته بنــدی ، ذخیــره و توزیــع( از فاصلــه 

گــذاری فیزیکــی تبعیــت کننــد.

تندرستی
روزه داری

هیــچ مطالعــه ای در مــورد روزه داری و خطــر ابتــال بــه عفونــت 
ــد  ــد بتوانن ــالم بای ــت.افراد س ــده اس ــام نش COVID-19 انج
هماننــد ســالهای گذشــته در ایــن مــاه رمضــان نیــز روزه بگیرند، 
در حالــی کــه بیمــاران COVID-19 ممکــن اســت مجوزهای 
مذهبــی مربــوط بــه شکســتن روزه را بــا مشــورت پزشــکان خود 
در نظــر بگیرنــد ، همانطــور کــه بــا هــر بیمــاری دیگــری انجــام 

مــی شــود.

فعالیت بدنی
ــراد در  ــیاری از اف ــری COVID-19 ، بس ــه گی ــول هم در ط
ــا  ــت ه ــر محدودی ــا ، اگ ــتند ؛ ام ــدود هس ــود مح ــرکات خ ح
اجــازه مــی دهنــد ، حتــی در هــر فعالیت ورزشــی همیشــه فاصله 
گــذاری فیزیکــی و بهداشــت مناســب دســت را انجــام دهیــد. 
بــه جــای فعالیــت در فضــای بــاز ، حرکــت بدنــی داخــل خانــه و 

کالســهای فعالیــت بدنــی آنالیــن تشــویق مــی شــوند.

رژیم غذایی و تغذیه سالم
تغذیــه مناســب و هیدراتاســیون مناســب در مــاه رمضــان حیاتــی 
اســت. مــردم بایــد هــر روز انــواع غذاهــای تــازه و غیر فــرآوری 

شــده را بخورنــد و آب زیــادی بنوشــند.
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مصرف دخانیات
مصــرف دخانیــات تحــت هیــچ شــرایطی بویــژه در مــاه مبــارک 
رمضــان و بیمــاری همــه گیــر COVID-19 توصیــه نمــی 
شــود. افــرادی کــه زیــاد ســیگار مــی کشــند ممکــن اســت در 
ــه مبتــال  ــا کاهــش ظرفیــت ری ــه ی ــه بیمــاری ری حــال حاضــر ب
 COVID-19 باشــند ، کــه خطــر ابتــال بــه فــرم وخیــم بیمــاری
ــیدن،  ــیگار کش ــگام س ــد. هن ــی ده ــش م ــدت افزای ــه ش را ب
انگشــتان دســت )و احتمــاالً ســیگارهای آلــوده( لبهــا را لمــس 
ــی  ــتم تنفس ــه سیس ــروس ب ــال ورود وی ــه احتم ــد ، ک ــی کنن م
ــه  ــتفاده از لول ــگام اس ــن ، در هن ــد. همچنی ــی ده ــش م را افزای
هــای آب ، بــه احتمــال زیــاد دهــان هــا از شــیلنگ هــا مشــترکا 
اســتفاده مــی کنننــد ، کــه ایــن امــر انتقــال ویــروس را تســهیل 

مــی کنــد.

ارتقاء سالمت ذهنی و روانی- اجتماعی
بــا وجــود اجــرای متفــاوت در عملکردهــای امســال ، مهم اســت 
کــه بــه مومنــان اطمینــان خاطــر دهیــد کــه هنــوز هــم مــی توانند 
بــا رعایــت یــک فاصلــه ســالم اقدامــات مذهبــی و مناســک را 
اجــرا نماینــد. اطمینــان از اینکــه خانــواده ، دوســتان و بــزرگان 
هنــوز درگیــر توجــه بــه فاصلــه گــذاری فیزیکــی هســتند ، بایــد 
در نظــر گرفتــه شــود. تشــویق سیســتم عامــل هــای جایگزیــن و 

دیجیتــال بــرای تعامــل بســیار مهــم اســت. اقامــه نمــاز مخصوص 
ــی  ــایش ، روش های ــد و آس ــای امی ــام ه ــار پی ــاران ، در کن بیم
ــن  ــان ضم ــارک رمض ــاه مب ــال روزه داران م ــت ح ــرای رعای ب

حفــظ ســالمت عمومــی اســت.

پاسخگویی به شرایط خشونت خانگی
در مناطقــی کــه محدودیــت هــای حرکتــی وجــود دارد ، 
ــان ، کــودکان و  ــه ویــژه علیــه زن حــوادث خشــونت خانگــی ب
افــراد حاشــیه نشــین احتمــاالً افزایــش مــی یابــد. رهبــران مذهبی 
ــد و  ــه خشــونت ســخن بگوین ــه طــور جــدی علی ــد ب مــی توانن

ــا را  ــا آنه ــد ی ــویق کنن ــک تش ــت کم ــه درخواس ــان را ب قربانی
ــد. ــت نماین حمای

سپاسگزاری
از دفتــر منطقــه ای WHO در مدیترانــه شــرقی بــرای هدایــت 

تهیــه ایــن راهنمــا تشــکر مــی نماییــم.

Reference:
1. World Health Organization. Practical 
considerations and recommendations for re-
ligious leaders and faith-based communities 
in the context of COVID-19 – publication, risk 
assessment tool, decision tree 

)https://www.who.int/emergencies/diseas-
es/novel-coronavirus-2019/technical-guid-
ance/points-of-entry-and-mass-gatherings(

WHO هرگونــه تغییــر را کــه در ایــن راهنمــای موقــت تأثیــر 

بگــذارد، از نزدیــک زیــر نظــر دارد. در صــورت تغییــر عوامــل، 
WHO  یــک بروزرســانی دیگــر را صــادر مــی کنــد. در غیــر 

ــس از  ــال پ ــت 2 س ــای موق ــند راهنم ــن س ــورت ، ای ــن ص ای
تاریــخ انتشــار منقضــی مــی شــود.
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ــارداری قســمت اساســی از مراقبت هــای جامــع  ــری از ب جلوگی
ــری  ــهای جلوگی ــه روش ــا ادام ــت ی ــد. دریاف ــی باش ــالمتی م س
ــاً  ــاروری و نتیجت ــتقالل ب ــن اس ــود یافت ــب بهب ــارداری موج از ب
ــر  ــر عمیقــی ب کاهــش بارداری هــای ناخواســته مــی شــود، و اث
ــرایط  ــوص در ش ــار بخص ــتی بیم ــالمت و تندرس ــی، س زندگ
اســترس زا و ســخت اقتصــادی مــی گــذارد. همچنــان کــه 
ــا  ــی ب ــاده رویاروی ــا آم ــک ه ــتانی و کلینی ــتم های بیمارس سیس

نیازهــای بی ســابقه و غیــر منتظــره در مراقبــت از بیمــاران مبتــال 
ــکان دارد  ــه ام ــا ک ــا آنج ــد ت ــند بای ــی باش ــد- 19 م ــه کووی ب
ــاس  ــا تم ــارداری ب ــری از ب ــای جلوگی ــرویس های روش ه س

ــد. ــه دهن ــر  را ارائ کمت
استراتژی های زیر باید به دنبال شود :

Telehealth = پی گیری تلفنی سالمت  •
ــت  ــه درخواس ــدی ک ــاران جدی ــن بیم ــت یافت ــن روش جه ای
ــه  ــد ب ــد را دارن ــری کــه خــود اســتفاده کنن روش هــای جلوگی
کار مــی رود، و اگــر منــع مصرفــی نداشــته باشــند بــه طــور ایمــن 

شناســایی شــده و داروی خاصــی برایشــان نســخه مــی شــود.
ــق  ــر باشــد از طری ــکان پذی ــا اگــر ام ــن داروه ــی ای ــرات منف اث

ــی شــود. ــت م ــی مدیری تلفن
تجدید نسخه :  •

ایــن مســئله نیــز می توانــد توســط Telehealth انجــام شــود. جهــت 
کاهــش مراجعــات بــه داروخانــه بهتــر از نســخه یکســال تجویــز 
ــا  ــا ب ــت ی ــق پس ــه از طری ــد ک ــویق کنن ــاران را تش ــود. و بیم ش

اتومبیــل از داروخانــه هــای خــاص تهیــه کننــد.
روش جلوگیری اورژانسی :  •

ــر  ــا از کانت ــخه ی ــا نس ــا ب ــا را ی ــن داروه ــد ای ــاران می توانن  بیم

ــد. ــت کنن دریاف
 مثــاًل قــرص ulipristal اســتات بخصــوص در ایــن مــورد نســخه 

می شــود.
روش هــای قابــل برگشــت و طوالنــی مــدت و روش   •

بــارداری: از  جلوگیــری  دائمــی  هــای 
ایــن روش هــای قابــل برگشــت و طوالنــی مــدت )LARC( مثــل 
IUD و یــا ایمپلنــت مــی باشــد و توصیــه مــی شــود. در صــورت 

امــکان روش دائمــی جلوگیــری پیشــنهاد می شــو؛  و اگــر ایــن 
ــود روش هــای  ــر نب روش هــا در شــرایط پاندمیــک امــکان پذی

ــز می شــود. خــود اســتفاده شــونده تجوی
 خــارج کــردن )LARC(  هــا را نیــز می تــوان بــه تعویــق انداخــت 
و در مــورد اینکــه ایــن وســایل بــر خــالف تاریــخ انقضــا آنهــا 
مــی تواننــد اثــر بخــش باشــند صحبــت شــود. جهــت اطــالع از 
ــه  ــوان ب ــد باشــد می ت ــول FDA می توان ــل قب ایــن مســئله کــه قاب
)735( مراجعــه   ACOG جــدول شــماره 1 در کمیتــه مشــورتی

کــرد.

)  LARC( بزرگساالن و روش های  •
 در ســال FDA ،2019 اســتفاده از IUD بــه نــام Liletta )آزاد 
کننــده 52 میلــی گــرم لونوژســترول( بــرای 6 ســال مــورد تاییــد 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
در صــورت امــکان درخواســت هــای برداشــت IUD بایــد ارائــه 

شــود.
- منابع ACOG : Committee opinion شماره 615 و 707

پس از زایمان :  •
ــه ویزیــت پــس از زایمــان ممکــن   از آنجایــی کــه دسترســی ب
اســت محــدود باشــد روش جلوگیــری پــس از زایمــان بــه 

توصیه های ACOG در رابطه با تدارکات الزم جهت 
استفاده از روش های جلوگیری

دکتر گیتا بشیری 1
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ــد. ــته باش ــت داش ــد اولوی ــوری بای ــورت ف ص

ــو  ــن نح ــه بهتری ــقط ب ــای س ــت ه ــه مراقب چگون
ــود؟ ــی ش ــام م انج

ــه  ــه جانب ــالمت هم ــت س ــی مراقب ــائل اساس ــز از مس ــقط نی س
می باشــد و در طــی درگیــری و واکنــش هــا بــه بیمــاری 
ــی  ــتراتژی های ــود و اس ــه ش ــده گرفت ــد نادی ــد- 19 نبای کووی
جهــت تســهیل ایــن عمــل بــا رعایــت کاهــش برخــورد هــم در 
افــراد مبتــال هــم در پرســنل بــا توجــه بــه قوانیــن و مقــررات هــر 

ــت. ــرا اس ــل اج ــه ای قاب منطق
قابــل ذکــر اســت ایــن اســتراتژی هــا در ترجمــه حــذف 

ند. شــده ا

چــه پیشــنهادات ویــژه ای جهــت شناســایی و پیــش 
گیــری از خشــونت هــای ناشــی از دوســت صمیمی 

یــا دیگــر افــراد وجــود دارد ؟
ــرف  ــونت از ط ــاید خش ــه ش ــال ک ــن احتم ــورد ای ــد در م بای
ــی  ــای اجتماع ــه گــذاری ه ــگام فاصل دوســت صمیمــی در هن

ــویم. ــرد آگاه ش ــورت گی ــت ص ــن اس ممک
پنــاه گرفتــن در یــک مــکان، شــرایط ســخت اقتصــادی شــامل 
از دســت دادن حقــوق یــا حتــی شــغل بــه علــت ناتوانــی در کار 
ــا را  ــونت ه ــن خش ــی ای ــدن همگ ــه ش ــیون و قرنطین و ایزوالس

ــد. ــن می زن دام
ــه  ACOG پیشــنهاد مــی کنــد همــه بیمــاران از ایــن نظــر بایــد ب

تنــاوب و در صــورت انفــرادی و بــدون حضــور دوســت، فامیل، 
ــرار  ــو ق ــرس و ج ــورد پ ــده اش م ــت کنن ــی مراقب ــر و حت پارتن

گیــرد.
ــه صــورت پــی گیــری  در شــرایط پاندمیــک شــاید ایــن کار ب

تلفنــی انجــام شــود.
مــورد  در  بایــد  فعاالنــه  زایمــان  و  زنــان  متخصصیــن 
ــا را در  ــت ه ــا و مراقب ــری ه ــی گی ــن پ ــه ای ــرویس هایی ک س

باشــد. داده  اطــالع  میکننــد  ســاپورت  جــاری  شــرایط 
رفرنس : Committee opinion، شماره 518

چــه مراقبتهــای اضافــه تــری پــس از عمــل جراحی 
بایــد در نظــر گرفتــه شــود ؟

ــای  ــی ســرویس ه ــای تلفن ــری ه ــی گی ــا پ ــاز باشــد ب شــاید نی
مراقبتــی پــس از عمــل جراحــی افزایــش یابــد. در ایــن صــورت 
بایــد وســایل مــورد نیــاز از قبیــل کاف فشارســنج یــا تــب ســنج 
در اختیــار بیمــاران قــرار گیــرد. گاهــی بیمــار بایــد از محل زخم 
ــرای پزشــک ارســال  ــه و ب عمــل جراحــی خــود عکــس گرفت
کنــد و یــا پزشــک از طریــق شــبکه مجــازی بــه صــورت ویدئــو 
زخــم را رویــت کنــد. و در صورتیکــه  ویزیــت حضــوری بــرای 
بیمــاری در نظــر گرفتــه نشــده اســت بایــد وســایل مــورد نیــاز از 
قبیــل وســایل مراقبــت زخــم و داروهــا و دیگــر مــواد بــه میــزان 

الزم بــرای زمــان طوالنــی در اختیــار بیمــاران قــرار گیــرد. 

آیــا پیشــنهاد ویــژه ای مبنــی بر اســتفاده از آســپرین 
بــا دوز پاییــن یــا دیگــر داروهــای )NSAIDs(  وجــود 

دارد؟
ــتفاده از  ــه اس ــر اینک ــی ب ــی مبن ــزارش های ــورد گ ACOG در م

)NSAIDs(  بخصــوص ایبوبروفــن موجــب بدتــر شــدن بیمــاری 
کوویــد19- می شــود هشــدار داده اســت. همچنیــن در تئــوری 
Lancet article تشــدید عالئــم بیمــاری بــا ایــن داروهــا بخصوص 

ــده می شــود. ــن دی بروف
 در حــال حاضــر ACOG مــدرک علمــی مرتبــط بــا ایــن قضیــه 

را اظهــار نکــرده اســت.
 در حالــی کــه ACOG  هرگونــه تالشــی جهــت بررســی صحت 
و ســقم اطالعــات را انجــام می دهــد، ایــن اطالعــات نشــر شــده 
ــچ  ــدون هی ــد ب ــی باش ــت( م ــه هس ــورت )آنچ ــه ص ــاال ب در ب
ــاً  ــس. ضمن ــا برعک ــتی آن ی ــت و درس ــت صح ــی جه ضمانت
ــن  ــده در ای ــر ش ــب ذک ــار مطل ــدرکاران انتش ــت  ان ــی دس تمام
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ــّرا هســتند.  ــه عواقــب مضــر مب قســمت از هرگون
ــر اســاس سیاســت  ــه ACOG  ب تمامــی اعضــا نویســندگان کمیت
کاری ایــن کمیتــه کــه در Acog.org قابــل دسترســی می باشــد و 
در جمــع آوری و نوشــتن ایــن مطالــب عمــل کرده انــد و هیــچ 

گونــه ارتبــاط تجــاری در ایــن مقالــه وجــود نــدارد.
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 ،CDC راهنماهــای  براســاس  پاســخ ها  و  پرســش  ایــن 
در  مراقبــت  کیفیــت  افزایــش  بــرای   ACOG توصیه هــای 
ــن  ــت. برهمی ــده اس ــی ش ــد- 19  طراح ــاری کووی دوران بیم
ــا کمــک  ــداول را ب ــن پرســش های مت اســاس ACOG پاســخ ای
متخصصیــن زنــان، متخصصیــن فتــو مترنــال، کــودکان و فــوق 
تخصص هایــی کــه درخــط مقــدم مراقبــت از مــادران هســتند، 

پی ریــزی کــرده اســت.

بدلیــل تغییــرات مــداوم و بــه روز شــدن اطالعــات، ممکن اســت 
پاســخ ایــن پرســش ها تعدیــل و یــا تغییــر کننــد. در پروســه های 
درمانــی بایــد تــوان منطقــه و پرســنل را بــرای حصــول بهتریــن 
ــا  اســتراتژی ها درنظــر گرفــت. راه حــل واحــدی در برخــورد ب

کلیــه شــرایط وجــود نــدارد.
1. تقدم بیماران ژنیکولوژیک چگونه باشد؟

ــام  ــت انج ــل مراقب ــهای تعدی ــه، روش ــت منطق ــاس جمعی براس
شــود. براســاس ســاین و ســمپتوم بیمــاران، وجــود بیمــاری 
زمینــه ای، شــدت عالئــم) حــاد و مزمــن( و دسترســی بــه پرســنل 

مراقبتــی برنامــه ریــزی شــود. درصــورت افزایــش ریســک ابتــال 
ــت. ــا کاس ــداد مراقبت ه ــد از تع ــد- 19 ، بای ــه کووی ب

ــد مــوارد اورژانــس را تشــخیص دهــد، ســپس  telehealth میتوان

براســاس شــرایط ممکــن اســت بیمــار بــه مرکــز بهداشــت و یــا 
بیمارســتان ارجــاع شــود.

بــا        غیرمرتبــط  ژنیکولوژیــک   عفونــت   تــب،   درمواقــع 
کوویــد- 19، احتمــال EP ، عــوارض بعــداز جراحــی، خونریزی 
ــا آنمــی عالمتــدار، تاخیــر در ویزیــت  شــدید واژینــال همــراه ب
ــد  ــده و نیازمن ــراه ش ــی هم ــیبهای فراوان ــا آس ــد ب ــار میتوان بیم

ــت. ــوری اس ــت حض ویزی

ــت،  ــدون عالم ــدان ب ــت تخم ــواده، کیس ــم خان ــاوره تنظی مش
ســمپتوم های یائســگی، فالوآپ هــای روتیــن پــس از عمــل 
جراحــی، بررســی ســالمت روان و مــوارد مشــاوره و مراقبــت از 

ــا تلفــن انجــام شــود. ــد ب ــی میتوان ســقط داروی
کننــدگان  مراجعــه  ســالمتی  غربــال  آیــا    .2

اســت؟ الزم  حضــوری  درویزیــت 
بررســی بیمــاران و یــا در مــوارد خــاص همراهــان بیمــار، ازنظــر 

ــب،  ــودرد و ت ــرفه، گل ــد س ــال مانن ــی ابت ــم احتمال ــود عالئ وج
جهــت جلوگیــری از ورود بیمــاران بــه کلینیــک در بعضــی 
ــن  ــا تلفــن در حی ــوان ب ــن کار را می ت مناطــق انجــام میشــود. ای
پذیــرش بیمــاران پرســید و مــوارد ســفرهای اخیــر و بــا مواجهــه 
ــه آنهــا یــادآوری گــردد  ــا شــد. ب ــا بیمــاران عالمتــدار را جوی ب
ــرده و  ــودداری ک ــه خ ــم  از مراجع ــروز عالئ ــورت ب ــه درص ک
ــد. درصورتیکــه بیمــار ازنظــر  ــه تعویــق بیاندازن ــرار خــود را ب ق
ابتــال بسیارمشــکوک اســت، اطالعــات وی را بــه مراکــز باالتــر 
ســالمت جهــت پیگیــری، منتقــل نمــود. درصــورت بــروز عالئم 

پــس از جلســه ویزیــت، ضدعفونــی اتاق هــا و محلــی کــه بیمــار 
نشســته بــوده اســت، ضــروری اســت.

ــاق  ــان در ات ــاران و همراه ــداد بیم ــور تع ــردن حض ــدود ک مح
ــد. ــر باش ــی موث ــش آلودگ ــد درکاه ــار میتوان انتظ

3.   پیشنهادات برای telehealth چیست؟
درحــال حاضــر زیــر ســاختهای telehealth، کــه بــا ســرویس های 
مناســب انجــام شــود، در همــه جــا وجــود نــدارد. ایــن معضــل بــا 
ــه  ــز مرتبــط اســت. بعضــی از بیمــاران ب ــع موجــود بیمــار نی مناب

تکنولــوژی هــای مناســب و الزم دسترســی ندارنــد.
متخصصیــن زنانــی کــه بــا تلفــن درتمــاس بــا بیمــاران هســتند، به 

پاسخ وپرسش های رایج) FAQ( متخصصین زنان در رابطه 
ACOG با بیماری ژنیکولوژی و کووید-19 توسط

دکتر نوشین جعفری 1
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ارتبــاط مابیــن پزشــک - بیمــار  اهمیــت دهند. درک و شــناخت 
مــوارد خشــونت های خانگــی برعلیــه زنــان و نوجوانــان، ازایــن 

راه میتوانــد شناســایی گردد.
4.   کدام جراحی ها به تعویق بیفتند؟

مواجهــه  در  پرســنل    بــرای   خطــر   افزایــش   دلیــل  بــه 
ــنل،  ــی پرس ــایل حفاظت ــت وس ــد- 19 و محدودی ــا      کووی ب
ریســک آلودگــی بیمــاران در دوره پــس از جراحــی، میبایســت 

جراحی هــای الکتیــو را بــه تعویــق انداخــت.
فقــط  اســترس پرســنل،  درشــرایط شــیوع کوویــد- 19  و 
ــا آن  جراحی هــای مجــاز اســت کــه ســالمت و امنیــت بیمــار ب
ــام  ــان انج ــص زن ــه متخص ــی ک ــد. معیارهای ــر نمی افت ــه خط ب
ــاری  ــدت بیم ــاس ش ــدازد، براس ــر می ان ــه تاخی ــا را ب جراحی ه

ــود. ــدود ش ــی مح ــی خاص ــه جراح ــه آنک ــت ن اس
ــی  ــدید و آنم ــزی ش ــا خونری ــردی ب ــترکتومی در ف ــال هیس مث
عالمتــدار قابــل انجــام میشــود و کال گفته نمیشــود هیســترکتومی 

ــن دوران انجــام نشــود. در ای
ــو  ــی الکتی ــقط، جراح ــای س ــرویس ه ــا س 5.   آی

ــوند؟ ــوب میش محس
ســالمت ســقط)abortion(یکی از اجــزا اصلــی سیســتم مراقبــت 
بهداشــتی اســت. تاخیــر در انجــام آن میتوانــد منجــر بــه عــوارض 
بســیار جــدی شــود کــه عمــر، ســالمت و کیفیــت زندگــی خانــم 

را بخطــر بیانــدازد.

REFERENCE:
https://www.acog.org/Clinical%20Infor-
mation/Physician%20FAQs/COVID19%20
FAQs%20for%20Ob%20Gyns%20Gynecology
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ایــن مقالــه خالصــه ای از توصیه هــای ســازمان بهداشــت جهانــی 
بــرای اســتفاده منطقــی از وســایل محافظت کننــده شــخصی 

ــت.  ــی اس ــنل و کادر درمان ــرای پرس ــد-19 ب ــروس کووی از وی
ایــن وســایل شــامل دســتکش، ماســک طبــی، عینــک یــا شــیلد 
صــورت، گان و همچنیــن وســایل اختصاصــی مثل رســپیراتورها 

)FFP2 و N95( و پیــش بنــد اســت.
پیشــگیری، از معیارهــای مهــم جهــت کاهــش انتقــال ایــن 
ویــروس مــی باشــد. مهمتریــن اقدامــات پیشــگیرانه در اجتمــاع 

شــامل : رعایــت کــردن بهداشــت دســت بــا محلولهــای حــاوی 
الــکل در شــرایطی کــه دســت هــا حــاوی آلودگــی قابــل دیــدن 
ــای  ــت ه ــر دس ــون اگ ــا آب و صاب ــو ب ــا شستش ــا ب ــند و ی نباش

ــوده هســتند. آل
عدم تماس لمس چشم، بینی و دهان   •

تمریــن در تمیــز نگــه داشــتن هــوا از طریــق ســرفه یــا   •
عطســه در زیــر بغــل یــا داخــل دســتمال و دور انداختــن ســریع 

دســتمال

•  رعایــت فاصلــه اجتماعــی حداقــل یــک متــر از 
دارنــد. تنفســی  عالئــم  کــه  اشــخاصی 

•  مــوارد بیشــتر بــرای کارکنــان سیســتم های بهداشــتی 
ــش  ــا بخ ــا و ی ــه آنه ــا ب ــاری ه ــن بیم ــال ای ــع از انتق ــا مان از ت

بیمــاری در ایــن مناطــق شــود
کنتــرل ایــن بیمــاری از دو طریــق امکان پذیــر 

ــت : اس
کنترل اداری و کنترل های محیطی و مهندسی   •

کنترل های اداری شامل :  •
اطــالع رســانی مناســب بــرای معیارهــای کنتــرل و پیشــگیری از 

ــت های  ــود سیاس ــب، بهب ــاخت های مناس ــل زیرس ــا مث بیماری ه
پیشــگیری از بیماری هــای عفونــی، دسترســی ســاده بــه تســتهای 
آزمایشــگاهی، مکانهــای مناســب بــرای بیماران، نســبت مناســب 

پرســنل بــه بیمــار و پرســنل آمــوزش دیــده اســت.
کنترل های محیطی و مهندسی شامل :  •

کمــک بــه کاهــش انتشــار پاتــوژن و آلودگــی ســطوح و اشــیا، 
فضــای مناســب بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی حداقــل یــک 
متــر بیــن بیمــاران و بیــن بیمــاران و کارکنــان سیســتم بهداشــتی، 

ــرای  ــه ب ــاق هــای ایزول ــه مناســب در ات ــراری تهوی ــی برق توانای
بیمارانــی کــه عفونــت مشــکوک یــا اثبــات شــده بــا کوویــد19- 

دارنــد.
توصیــه هایــی بــرای بهینه ســازی در دســترس 

PPE بــودن 
ــت  ــرای محافظ ــه PPE را ب ــاز ب ــد نی ــی توان ــر م ــالت زی مداخ
کارکنــان و افــرادی کــه در سیســتم های بهداشــتی کار مــی 

ــاند. ــل برس ــد و حداق کنن

بــرای بررســی افــراد مشــکوک بــه  کوویــد-19 از تلــه مدیســین 
اســتفاده کنیــد، در ایــن صــورت نیــازی بــه رفتــن بــه کلینیک هــا 

در صــورت مــداوم ندارنــد.
ــا  ــاس ب ــانیدن تم ــل رس ــه حداق ــرای ب ــی ب ــدهای فیزیک از س

ویــروس کوویــد-19 مثــل شیشــه سراســری یــا پنجره پالســتیکی 
ــار  ــه بیم ــی ک ــد در مکان های ــد می توان ــن س ــود. ای ــتفاده ش اس
ــل  ــد مث ــرار می گیرن ــاس ق ــنل در تم ــا پرس ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
پنجــره  یــا  و  اورژانــس  دپارتمــان  پذیــرش،  میــز  تریــاژ، 

داروخانه هــا اســتفاده شــود.
حداقــل رفــت و آمــد پرســنل بــه اتــاق بیمــاران کوویــد19- اگر 

استفاده منطقی از وسایل محافظت کننده شخصی 
PPE برای مقابله با ویروس کووید-19

دکترشهرزاد انصاری 1
دکتر سوزان پیروان 2
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مســئول مراقبــت مســتقیم از آنهــا نیســتید تعــداد رفــت و آمــد در 
ایــن اتــاق بایــد بــه حداقــل برســد )کارهایــی مثــل چــک کــردن 

درجــه حــرارت، غــذا دادن و غیــره(
ــار  ــت بیم ــار تخ ــد درکن ــت بای ــدام فعالی ــه ک ــزی اینک برنامه ری

انجــام شــود.
 PPE ایــده آل اســت کــه مالقاتــی نداشــته باشــند و اگــر الزم بــود 
مناســب داشــته و بــه افــرادی کــه مالقــات می کننــد و در مــورد 
نحــوه اســتفاده از آنهــا انجــام بهداشــت دســت بــرای جلوگیــری 

از آلودگــی اطالعــات کافــی داده شــود.
PPE اطمینان از استفاده مناسب و منطقی از

 بــر مبنــای خطــر احتمالــی تمــاس بــا بیمــاری و نــوع فعالیــت و 
نحــوه انتقــال پاتــوژن نــوع PPE مــورد اســتفاده متفــاوت اســت. 
اســتفاده ی اضافــی، روی ذخیــره آن اثــر خواهــد گذاشــت.  بــه 

ایــن نــکات دقــت شــود :
 نحــوه اســتفاده از PPE بــرای مراقبــت از بیمــاران کوویــد19- بــر 
مبنــای فعالیــت پرســنل و نــوع پرســنل متفــاوت اســت. کارکنــان 
سیســتم بهداشــتی کــه مســئول مراقبــت مســتقیم از بیمــاران 

هســتند بایــد ایــن نــوع PPE را داشــته باشــند :
گان، دســتکش، ماســک طبــی، محافظ چشــم با عینک یا شــیلد. 
اختصاصــاً مــواردی کــه تولیــد آئروســل می کننــد )انتوباســیون 
ونتیالســیون غیرتهاجمــی، تراکئوســتومی، احیــای قلبــی ریــوی، 
ونتیالســیون دســتی بــرای انتوباســیون، برونکوســکوپی( پرســنل 
بایــد از رســپیراتور محافــظ چشــمی، دســتکش و گان و در 
صورتــی کــه گان آنهــا مقــاوم بــه نفــوذ آب نباشــد، از پیــش بــه 

اســتفاده کننــد.
رســپیراتور هایــی مثــل N95 و FFP2 یــا مشــابهین اســتاندارد 
آنهــا در مــواردی کــه قبــاًل کمبــود ایــن نــوع ماســک ها وجــود 

ــد. داشــته، اســتفاده شــده ان
 ایــن بــه معنــی اســتفاده از آنهــا در تمــاس بــا بیمــاران کووید19- 
ــن  ــدون خــارج کــردن آنهــا در زمــان اســتفاده اســت. در چنی ب
ــن وجــود  ــا ای ــد. ب ــی دارن ــی کارای شــرایطی در مصــرف طوالن
اســتفاده از آنهــا بیــش از چهــار ســاعت ســبب ناراحتــی بــوده و 

بهتــر اســت انجــام نشــود.
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 1- عــالوه بــر اســتفاده از وســایل حفاظــت شــخصی مناســب، 
)PPE( شستشــوی مرتــب دســت و بهداشــت تنفســی هــم الزم 
اســت. وســایل حفاظــت شــخصی بایــد حتمــا در یــک ســطل 
جــدا و مناســب و مخصــوص انداختــه شــود. شستشــوی دســت 

قبــل و بعــد از اســتفاده از PPE فرامــوش نشــود.
ــدود  ــد مح ــی بای ــز درمان ــدگان مراک ــات کنن ــداد مالق 2- تع
شــود. در صورتیکــه ورود همــراه بیمــار مبتــال بــه کوویــد-19 
ــط  ــتفاده از PPE توس ــوزش اس ــان آم ــه ایش ــد ب ــد بای الزم باش
کادر درمانــی داده شــود و حتمــاً قبــل از پوشــیدن بعــد از 

ــوند. ــته ش ــتها شس درآوردن PPE دس
ــتفاده  ــاس اس ــدون تم ــی ب ــای دیجیتال ــنج ه ــد از دماس 3- بای
حرارتــی  تصویــر  کــه  هایــی  دوربیــن  از  ترجیحــاً  شــود، 
ــری  ــه 1 مت ــود. فاصل ــتفاده ش ــد اس ــان می دهن ــخاص را نش اش

ــود. ــظ ش ــم حف ــا ه ب
بایــد  هســتند  غربالگــری  کادر  در  کــه  پرســنلی  تمــام   -4
ــن  ــد، همچنی ــح از PPE را ببینن ــتفاده صحی ــوه اس ــوزش نح آم
بهداشــت و اســتریل کــردن دســت هــا قبــل از پوشــیدن و بعــد 

PPE درآوردن  از 
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ــاز  ــه نی ــی ک ــت از بیماران ــد-19 مراقب ــی کووی ــران پاندم در بح
ــرای  ــادی را ب ــای زی ــد چالش ه ــان دارن ــال جراحــی زن ــه اعم ب
ــه  ــل ب ــاق عم ــکان و کادر ات ــن پزش ــه و همچنی ــاران، جامع بیم

ــت. ــود آورده اس وج
دســتورالعمل زیــر بــر اســاس اطالعاتــی کــه تاکنــون در مــورد 
ایــن ویــروس مــی دانیــم نوشــته شــده ولــی بــا پیشــرفت دانــش 

مــا در مــورد ایــن ویــروس قابــل تغییــر اســت.

در دوران پاندمیکوویــد-19 انجمــن الپاراســکوپی زنان آمریکا 
AAGL بــه همــراه بســیاری از انجمــن هــای دیگــر معتقــد بــه 

ــر ضــروری مــی  کنســل کــردن تمــام عمــل هــای جراحــی غی
باشــد.

ــل  ــه عم ــاز ب ــورت نی ــد-19  در ص ــه کووی ــال ب ــاران مبت در بیم
جراحــی البتــه بســته بــه درجــه اورژانــس بــودن بهتــر اســت تــا 
ــق  ــه تعوی ــی ب ــل جراح ــد عم ــر کنی ــار صب ــودی بیم ــان بهب زم
بیفتــد. البتــه در بعضــی مواقــع عمــل جراحــی اورژانــس اســت 

ــت. ــق انداخ ــه تعوی ــوان ب و نمی ت
در دستورالعمل زیر به این موارد می پردازیم:

ــد  ــی بای ــل جراح ــد عم ــاران کاندی ــی بیم ــن دوره پاندم در ای
قبــل از عمــل و در صبــح روز عمــل اســکرین کامــل شــوند کــه 
ــه  ــم هرگون ــر کــردن پرسشــنامه کامــل در مــورد عالی شــامل پ
ــل  ــه کام ــل و معاین ــال کام ــرح ح ــر و ش ــرماخوردگی اخی س

اســت.
ــد19-  ــت کووی ــر تس ــرض خط ــت دار در مع ــاران عالم در بیم

بایــد قبــل عمــل چــک شــود.
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی ایــن بیمــاری و احتمــال منفــی بــودن 

ــی کاذب  ــا منف ــه بیمــاری ی ــد-19 در مراحــل اولی تســت کووی
ــد-19  ــت نامشــخص از لحــاظ کووی ــا وضعی تســت، بیمــاران ب
بایــد مثبــت در نظــر گرفتــه شــوند. بــرای همیــن تمــام پرســنل در 
 PPE تمــاس بــا بیمــار بایــد وســایل محافظــت شــخصی کامــل

را داشــته باشــند.
ــی  ــار اپیدم ــورها دچ ــه کش ــر از بقی ــه زودت ــورهایی ک در کش
ــد عمــل جراحــی  ــر اســت بیمــاران کاندی ــد بهت ــا شــده ان کرون

ــد. ــه انجــام دهن ــی اســکن ری ــل از عمــل ســی ت قب

ــد-19  ــاری کووی ــر بیم ــخیص باالت ــدرت تش ــه ق ــه ب ــا توج )ب
ــاری( ــه بیم ــل اولی ــکن در مراح ــی اس ــی ت ــط س ــط توس توس

PPE وسایل حفاظت شخصی
 ویریون کووید19-بین 50 تا 200 نانومتر است.

ماســکN95  بــرای فیلتــر کــردن ذرات بزرگتــر از 300 نانومتــر 
طراحــی شــده انــد و تــا 95 درصــد کارایــی دارنــد.

ــه در  ــی ک ــای جراح ــک ه ــه ماس ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ش
 N95 اتــاق عمــل اســتفاده مــی شــود کارایــی معــادل بــا ماســک

را دارا مــی باشــد.
ــل را  ــل PPE کام ــاق عم ــنل ات ــام پرس ــود تم ــی ش ــه م توصی

ــامل: ــه ش ــند ک ــته باش داش
ــراه  ــا N95 هم رو کفشــی، گان ضــد آب، ماســک جراحــی ی

پوشــش کامــل ســر، دســتکش و عینــک محافــظ
ــدود  ــیار مح ــد بس ــل بای ــاق عم ــه ات ــنل ب ــروج پرس ورود و خ

ــد. باش
ــش  ــه کمک ــه ب ــی ک ــط رزیدنت ــی فق ــتانهای آموزش در بیمارس

دستورالعمل کووید-19 و اتاق عمل
American Association  of Gynaecology Laparoscopists (AAGL)

دکترشهرزاد انصاری 1
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در اتــاق عمــل نیــاز اســت حضــور داشــته باشــد هــم بــه منظــور 
 PPE ــر ــظ ذخای ــور حف ــه منظ ــم ب ــت و ه ــر عفون ــال کمت انتق

ــع ضــروری. ــرای مواق ب
Surgical approach

احتمــال پخــش ویــروس بــه همــراه ذرات آئروســل در هــوا بــه 
هنــگام اســتفاده از الکتروســرجری و وســایل اولتراســونیک مثــل 

هارمونیــک در حیــن جراحــی وجــود دارد.
ــروکار  ــو ت ــاز کــردن وال ــه عــالوه در هنــگام الپاراســکوپی، ب ب
ــا هنــگام خــارج کــردن نســج از  و تعویــض وســایل جراحــی ی
داخــل شــکم یــا از طریــق واژینــال مثــاًل در آوردن رحــم از واژن 
احتمــال مواجــه شــدن و آلــوده شــدن پرســنل و تیــم جراحــی بــا 

ذرات آئروســل ویروســی میباشــد.
البتــه تمــام ایــن هــا در حــد تئــوری اســت و هنــوز شــواهد قطعــی 
ــکم  ــق ش ــی از طری ــی ویروس ــای تنفس ــال عفونت ه ــرای انتق ب

بیمــار حیــن جراحــی بــه پرســنل اتــاق عمــل نمــی باشــد.

پیشنهادات برای جراحی الپاراسکوپی
تــا حــد امــکان از الکتروســرجری و وســایل اولتراســونیک کمتر 
اســتفاده شــود و بــا حداقــل تولیــد دود و کنتــرل قــدرت دســتگاه 

همچنیــن اســتفاده کمتــر از کوتــر برای دیسکشــن.
ــردار  ــه گاز فیلت ــودن از سیســتم تخلی در صــورت در دســترس ب
.ULPA بــا قــدرت فیلتــر ذرات بســیار کوچــک اســتفاده شــود

ــن  ــکم از ساکش ــل ش ــروج گاز CO2 داخ ــرای خ ــن ب همچنی
اســتفاده شــود و بــه هیــچ عنــوان گاز داخــل شــکم را بــه هــوای 

داخــل اتــاق تخلیــه نکنیــد.

در صــورت امــکان از فشــار پاییــن بــرای جراحــی اســتفاده شــود. 
10 تــا 12 میلیمتــر جیوه.

ــه  ــد ب ــز کنی ــکم پرهی ــل ش ــی گاز CO2 داخ ــه ناگهان از تخلی
خصــوص در زمــان تعویــض وســایل جراحــی و یــا هنــگام 

ــروکار. ــج از ت ــروج نس خ
ــا نســج از داخــل شــکم مواظــب  ــه ی ــرای خــارج کــردن نمون ب

ــه گاز  ــه تخلی ــل از اینک ــا قب ــید، ترجیح ــک گاز CO2 باش لی
ــی  ــه مین ــاز ب ــورت نی ــود. در ص ــام ش ــردار انج ــن فیلت ــا ساکش ب
الپاروتومــی یــا واژینــال کولپوتومــی قبــل از آن گاز داخــل 

ــود. ــه ش ــن تخلی ــا ساکش ــاًل ب ــکم کام ش
مراقب پاشیدن ذرات مایع یا خون از داخل شکم باشید.

مواظــب نشــت کــردن گاز CO2 از تــروکار باشــید، ترجیحــا از 
تــروکار یکبــار مصــرف اســتفاده کنیــد.

الپاروتومی و عمل های واژینال
ــکاران  ــال هم ــی و واژین ــی الپاروتوم ــال جراح ــوارد اعم در م
بیهوشــی ترجیحشــان بیهوشــی رژیونــال اســت چــرا کــه از 
پخــش ذرات آئروســل ویــروس در هنــگام لولــه گــذاری و 

می شــود. جلوگیــری  لولــه  درآوردن 
در هنــگام اســتفاده از الکتروســرجری بایــد حواســمان بــه پخــش 
ذرات آئروســل حــاوی ویــروس بــه فضــای اتــاق عمــل باشــد. 
ــل از الکتروســرجری و ساکشــن دود حاصــل از  اســتفاده حداق

آن توصیــه مــی شــود.
غیــر  از روش هــای  و هموســتاز  دیسکشــن  بــرای  ترجیحــا 

شــود. اســتفاده  الکتروســرجری 
ــوه ی  ــه نح ــونیک( ب ــایل اولتراس ــک )وس ــر و هارمونی از کوت
اســتفاده شــود کــه دود کمتــری در فضــا ایجــاد شــود در حالــی 
کــه بــا تنظیمــات حداقــل دســتگاه کار مــی کنیــم. از دایسکشــن 

طوالنــی بــا ایــن ابــزار پرهیــز کنیــم.
در صــورت امــکان همــراه فیلترهــای ULPA از ساکشــن تخلیه 

دود و هواکــش مناســب اســتفاده شــود.

از پخــش شــدن ذرات خــون و مایــع و پاشــیدن و اســپری شــدن 
آن بــه تیــم درمانــی پرهیــز شــود و تاکیــد مجــدد بــرای تخلیــه 

دود حاصــل از کوتــر بــا ساکشــن.
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پاندمــی کوویــد-19 چالــش هــای منحصــر بــه فــردی را بــرای 
انجــام مراقبت هــای بــه موقــع بــرای بیمــاران ایجــاد کــرده اســت. 
ایــن چالش هــا بخصــوص بــرای بیمــاران بــا تشــخیص کانســر و 
ــد.  ــی باش ــترس زا م ــا اس ــده از آنه ــت کنن ــی حمای کادر درمان
در ایــن زمــان، موقعیــت هــر منطقــه و بیمارســتان در ارتبــاط بــا 
شــیوع کوویــد-19، انــواع بیمــاران، نــوع بیمارســتان و منابــع در 
دســترس تفــاوت گســترده ای دارد. بنابرایــن گایدالیــن هــا بایــد 

ــر اســاس هــر  ــرد شــود و ب ــه ف ــر اســاس هــر بیمــار منحصــر ب ب
منطقــه تغییــر خواهــد کــرد. مالحظــات خاصــی بــرای بررســی 
مناســب بــودن مداخــالت جراحــی و اهمیــت منابــع مــورد نیــاز 
ــن  ــدف از ای ــت. ه ــنل( الزم اس ــا و پرس ــا، فض ــل ابزاره )از قبی
ــوژی  ــای ژنیکول ــی ه ــی در جراح ــردن نکات ــن ک ــه روش مقال
انکولــوژی اســت کــه تمــام پزشــکان و بیمارســتانها بایــد بــرای 

ــند. ــته باش ــزی داش آن برنامه ری

1- چطــور در مــوارد کانســرهای ژنیکولوژیــک 

ــن  ــی تعیی ــک جراح ــودن ی ــس ب ــزان اورژان می
ــود؟ ش

ــر طبقــه  ــه صــورت زی اندیکاســیون هــای جراحــی ب  •
: شــود  مــی  بنــدی 

  ،)urgent( الکتیــو / غیــر اورژانــس، نیمــه اورژانــس، اورژانــس
)emergent( اورژانــس حیاتــی

Elec�(  سیســتم درجــه  بنــدی جراحی هــای الکتیــو  •
ــل  ــورت تعدی ــه ص ــا ب ــه در اینج tive Surgery Scale( ک

شــده بــرای جراحــی کانســرهای زنــان آورده شــده اســت، 
ــا  ــدی آنه ــت بن ــیجرها و اولوی ــی پروس ــدی عموم ــه بن ــا طبق ب

میتوانــد  بــرای جراحــان کمــک کننــده باشــد. )جــدول 1 ( اکثر 
 Tier 3a/b جراحی هــای کانســرهای ژنیکولــوژی در گــروه

)نیمــه اورژانــس( قــرار می گیرنــد:

 جدول 1 : طبقه بندی تعدیل شده جراحی های الکتیو 
))Elective Surgery Acuity Scale

توصیه های انجمن انکولوژی ژنیکولوژی)SGO(در رابطه با : 

مالحظات جراحی های انکولوژی زنان در زمان پاندمی کووید-19 

دکترشهرزاد شیخ حسنی 1
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* در صورتیکه در هر گروه Tier شک به کووید-19 باال باشد، اولویت بندی بیمار ممکن است تغییر کند.
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ــت از  ــع و محافظ ــره مناب ــرای ذخی ــب ب ــاژ مناس تری  •
پرســنل و بیمــاران بســیار مهــم اســت. زمانیکــه بخواهیــم مزایــا 
و معایــب هــر گونــه مداخلــه درمانــی را ارزیابــی کنیــم، بایــد 
احتمــال بالقــوه مواجهــه بیمــاران و پرســنل را بــا کوویــد- 19 

ــیم. ــته باش ــر داش ــدی در نظ ــر ج ــک خط ــوان ی ــه عن ب
•  در حالیکــه تعاریــف در مراکــز مختلــف متفــاوت 
ــه ای جهــت تشــخیص  ــات مداخل ــن حــال اقدام ــا ای اســت، ب
ــس  ــس / اورژان ــورت اورژان ــه ص ــوارد ب ــتر م ــردر بیش کانس

حیاتــی  اندیکاســیون نــدارد.
American College Of Surgery )ACS(  و 
Center For Medicare and Medicaid Services 

ــه عنــوان  ــه اهمیــت آنهــا ب ــان را بســته ب  بیشــتر کانســرهای زن

جراحــی هــای نیمــه اورژانــس )به عنــوان مثــال غیــر الکتیو( در 
رده بعــد از مــوارد ترومــا و اورژانــس هــای حیاتــی طبقه بنــدی 

می کننــد.
مــوارد  درمــان  در صورتیکــه  دارد،  عقیــده  بیشــتر   ACS

کانســر بــه طــور جــدی بــه تعویــق بیفتــد، می توانــد منجــر بــه 
ــود. ــار ش ــه بیم ــدی ب ــیب ج آس

تصمیــم گیــری گســترده بــرای تعییــن جراحی هــای   •
ــه صــورت منطقــه ای و در  اورژانــس و نیمــه اورژانــس بایــد ب
ــف  ــطوح مختل ــه س ــه ب ــا توج ــه و ب ــر ناحی ــالمت ه ــش س بخ

ــود. ــن ش ــتانها تعیی بیمارس
وقتــی جراحــی یــک انتخــاب اســت، پزشــکان بایــد بیمــاران 
ــار  ــه از بیم ــد و رضایتنام ــرکت دهن ــری ش ــم گی را در تصمی
گرفتــه شــود. در مشــاوره بــا بیمــار بایــد بــه موضــوع خطــرات 
ــد-19 در  ــا کووی ــاس ب ــر تم ــل خط ــی در مقاب ــر جراح تاخی
ــه  ــاوره در رضایتنام ــن مش ــت ای ــود. ثب ــد ش ــتان تأکی بیمارس
جراحــی یــا فــرم مشــاوره توصیــه شــده اســت. پزشــکان بایــد 
ــورد جراحــی  ــری در م ــد کــه تصمیم گی بیمــاران را آگاه کنن
کانســر بــر مبنــای توافــق جمعــی و بــر اســاس شــناخت مــوارد 

زیــر مــی باشــد :

1- منابع محلی / منابع پیش بینی شده 
2- شیوع کووید-19

3- مشخصات بیمار و تومور 
4- پیامدهای پیش بینی شده ناشی از تاخیر

اولویت بنــدی  بــرای  را  زیــر  هــای  گایدالیــن   •
جراحــی هــای خــاص در نظــر داشــته باشــید. )جــدول 2( 

ــی  ــزان اورژانس ــن می ــرای تعیی ــی ب ــن های ــدول 2- گایدالی ج
بــودن اعمــال جراحــی ســرطان هــای ژنیکولوژیــک )اورژانس 

حیاتــی - نیمــه اورژانــس - غیــر اورژانــس(
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در زمــان پاندمــی کوویــد-19، کمبــود سراســری اهــدای خــون 
وجــود دارد. بنابرایــن پزشــکان و سیســتم مراقبــت ســالمت در 
زمــان برنامــه ریــزی بــرای جراحــی هــا بایــد میــزان دسترســی 
هــر منطقــه بــه فــرآورده هــای خونــی را مــد نظــر داشــته باشــند. 
بــه مراقبیــن بهداشــتی کــه در وضعیــت ســالمت خوبــی هســتند 
توصیــه مــی شــود در اهــدای خــون شــرکت کننــد و دیگــران 

را بــه ایــن کار تشــویق کننــد.
اگــر در یــک بیمارســتان اعمــال جراحــی غیــر   •
ــده  ــف ش ــت، متوق ــور موق ــه ط ــس ب ــه اورژان ــس و نیم اورژان
اســت، انکولوژیســت هــای زنــان بایــد آمادگــی الزم را بــرای 
بــه تعویــق انداختــن اعمــال جراحــی کانســر داشــته باشــند. ایــن 
ــا نیســت،  ــه م ــا حرف ــودن بیمــاران ی ــی اهمیــت ب ــر ب امــر دال ب
بلکــه داللــت بــر ایــن واقعیــت دارد کــه مــا بایــد قابلیــت 
هــای درمــان را در مناطــق بــا منابــع پائیــن یــا گســترش شــدید 
ــظ  ــی حف ــس واقع ــیون های اورژان ــرای اندیکاس ــد-19 ب کووی

ــم. کنی
•  در برخــی بیمــاران، اداره غیــر جراحــی کانســر هــای 
انتخابــی کــم خطــر، ممکــن اســت مناســب باشــد. پیشــنهاداتی 
راجــع بــه اداره غیرجراحــی بدخیمــی هــای ژنیکولوژیــک 
یــا  نیســتند  در دســترس  زمانــی کــه روش هــای جراحــی 
ــی  ــی م ــل دسترس ــر قاب ــع زی ــد در مناب ــیون دارن کنتراندیکاس

ــد: باش
March23.2020.SGO COVID� 19 Communique: 
Gynecology Oncology Considerations during 
theCOVID� 19 Pandemi

در زمانــی کــه اقدامــات بهینــه غیــر جراحــی شکســت خــورده 
یــا زمانــی کــه تاخیــر جراحــی ممکــن اســت منجــر بــه طوالنــی 
ــه  ــا موربیدیت ــدد ی ــتری مج ــتان و بس ــتری در بیمارس ــدن بس ش
جدی تــری شــود، ادامــه درمــان بــا اقدامــات جراحــی مــد نظــر 

باشــد .

ــر، در  ــرای تاخی ــول ب ــل قب ــان قاب ــدت زم 2- م
ــت؟ ــدر اس ــر چق ــخیص کانس ــا تش ــاران ب بیم
*  ازمنظر سایکولوژیک هیچ تاخیری پذیرفته شده نیست.

*   از دیــدگاه انکولــوژی تاخیــر 8-3 هفتــه ای ممکــن اســت 
بــرای بیمــاران انتخابــی مبتــال بــه کانســر قابــل قبــول باشــد. در 
ــاد  ــدری زی ــه ق ــد-19 ب ــا کووی ــی کــه خطــر مواجهــه ب صورت
ــس  ــای اورژان ــیون ه ــرای اندیکاس ــزی ب ــه برنامه ری ــت ک اس
ــاران  ــی بیم ــان جراح ــه درم ــرای ادام ــد، ب ــی کن ــدود م را مح
ــه ای،  ــه موسســات دانشــگاهی منطق ــس ،ارجــاع ب نیمــه اورژان
ــه  ــر گرفت ــد، در نظ ــن باش ــام و ایم ــل انج ــه قاب ــی ک درصورت

شــود.
موضــوع  مــورد  در  اطالعــات  کــه  ایــن  وجــود  بــا     *  

ــان  ــاً محــدود اســت، شــواهد موجــود اطمین کوویــد-19 تقریب
نســبی بــرای بیمــاران و مراقبیــن را فراهــم مــی کنــد.

*   در صورتــی کــه بیمــاران نیمــه اورژانــس در موسســه 
ــاران  ــت بیم ــوند ،درخواس ــی ش ــه نم ــه پذیرفت ــتیبان مربوط پش
ــی کــه  ــا بیماران ــاژ شــود ، ت ــت تری ــا دق ــد ب ــت بای ــرای ویزی ب
ــریع  ــه س ــه مداخل ــاز ب ــت و نی ــی اس ــا  اورژانس ــت آنه وضعی

ــوند. ــایی ش ــد شناس دارن
ــاد در  ــر زی ــه تأخی ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــه ای ــه ب *    توج
ــاال  ــه ب ــا درج ــرفته ی ــای پیش ــر ه ــا کانس ــاران ب ــخیص بیم تش

ممکــن اســت ســبب پیشــرفت بیمــاری یــا بدتــر شــدن عالئــم 
شــود و وضعیــت آنهــا تبدیــل بــه مــوارد اورژانــس شــود. 
ــه  ــد ب ــی بای ــای مراقبت ــتم ه ــکان سیس ــورت ام ــن در ص بنابرای
بررســی مجــدد بیمــاران بــا فواصــل هــر 4- 2 هفتــه )نــه بیشــتر( 

ــد. ــدام نمای اق
ــاران و  ــدی بیم ــت بن ــر اولوی ــال حاض ــوع در ح *    در مجم
تعییــن اینکــه چــه کســانی در ایــن شــرایط کــه ســرویس 
دهــی بهینــه مختــل اســت بیشــترین ســود را از عمــل جراحــی 
می برنــد موضــوع خطیــری اســت. سیســتم هــای ســالمت بایــد 
ــه  ــه نظــر می آیــد ب ــا تومورهایــی کــه ب ــان ب اولویــت بنــدی زن
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ــن کانســرها،  ــل درمــان هســتند شــامل مراحــل پایی شــدت قاب
کانســرهای درجــه پاییــن یــا بــاال و همچنیــن بیمــاران بــا 
کانســرهای ژنیکولوژیــک پیشــرفته کــه نیــاز بــه جراحــی 
دارنــد یــا عالئمــی دارنــد کــه جراحــی هــای تســکینی برایشــان 

ــد. ــته باش ــر داش ــت را در نظ ــروری اس ض

3- در کــدام گــروه از بیمــاران جراحــان بایــد بــا 
احتیــاط اقــدام کننــد؟

شــده  شــناخته  بیمــاران  جراحــی  از  االمــکان  حتــی     *
ــد و  ــزا دارن ــبه آنفوالن ــم ش ــه عالئ ــانی ک ــد-19 و کس کووی
ــود،  ــز ش ــت پرهی ــوم اس ــا نامعل ــد-19 آن ه ــت کو وی وضعی
ــی  ــس حیات ــا اورژان ــس ی ــار اورژان ــرایط بیم ــه ش ــر اینک مگ

ــد. باش
*    بیمــاران بــاالی 65 ســال یــا کســانی کــه دچــار ســرکوب 
سیســتم ایمنــی هســتند یــا بیمــاران بــا اختــالالت طبــی همــراه 
ــا  ــی ی ــی عروق ــاری قلب ــده و بیم ــرل نش ــت کنت ــل دیاب از قبی
ــرای بیمــاری ناشــی از  بیمــاری ریــوی مزمــن ممکــن اســت ب
ــروه از  ــن گ ــی در ای ــند . جراح ــر باش ــر ت ــد-19 پرخط کووی
بیمــاران فقــط بایــد زمانــی انجــام شــود کــه تاخیــر آن منجــر 
بــه خطــر بیشــتری نســبت بــه آســیب ناشــی از بیمــاری احتمالی 

ــات. ــده حی ــد کنن ــوارد تهدی ــا در م ــود ی کووید-19ش

*    بــر اســاس گــزارش اخیــر JAMA Oncology بیمــاران 
ــا تحــت درمانهــای  ــه کانســر کــه بســتری می شــوند ی ــال ب مبت
شــیمی درمانــی یــا رادیوتراپــی قــرار مــی گیرنــد ممکــن 
ــه  ــند. البت ــر باش ــر خطرت ــد-19 پ ــت کووی ــرای عفون ــت ب اس
ــر  ــه کانس ــال ب ــوارد مبت ــه م ــن مطالع ــاران در ای ــت بیم اکثری
ریــه بــوده اســت و هیــچ کــدام از بیمــاران دچــار کانســرهای 

ــد. ــک نبودن ژنیکولوژی
4- چــه اســتراتژی هــای دیگــری وجــود دارد کــه 
ــت  ــرای محافظ ــان ب ــت زن ــان انکولوژیس جراح

ــد؟ ــتفاده کنن ــاران از آن اس ــود و بیم خ

*   بــرای آنکــه تاثیــر کوویــد-19 را در اختــالل ســالمت 
در کشــورمان کاهــش دهیــم هیــچ مداخلــه ای مهمتــر از 
ــارج  ــم خ ــل کار و ه ــم در مح ــی ه ــذاری اجتماع ــه گ فاصل
از آن وجــود نــدارد. زمانــی کــه بــرای انجــام وظایــف شــغلی 
حضــور در محــل کار ضــروری نیســت انجــام کارهــا از منــزل 

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ
 *   بهینه ســازی ارتبــاط بــا بیمــاران در فضــای مجــازی از 
ــی  ــای جراح ــاوره ه ــام مش ــامل انج ــق tele health، ش طری

ــد. ــاران جدی ــرای بیم ب
ــد-19  ــایی کووی ــرای شناس ــاران ب ــع بیم ــری جام *    غربالگ

ــی. ــل از جراح ــگاه و قب ــت در درمان ــل از ویزی قب
ــرای  ــت ب ــترس اس ــی در دس ــع کاف ــه مناب ــی ک *   در صورت

تمــام بیمارانــی کــه قــرار اســت تحــت جراحــی قــرار گیرنــد 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــل از جراح ــد-19 قب ــت کووی ــام تس انج
شــود. در آینــده تســت هــای ســرولوژیک ممکــن اســت 
شناســایی افــراد بــا مواجهــه اخیــر یــا کســانی کــه بهبــود یافتــه 

ــند . ــود بخش ــد را بهب ان
ــه ای  ــت حرف ــه و بهداش ــای جامع ــه ه ــاس توصی ــر اس *    ب
 )PPE( ــخصی ــت ش ــای محافظ ــان از ابزاره ــه خودت موسس

ــد. ــتفاده کنی اس
*    بــرای تــداوم حداقــل تمــاس فیزیکــی بــا بیمــاران و کاهش 

ــا  ــه ب ــر مواجه ــش خط ــد از PPE و کاه ــش از ح ــتفاده بی اس
کوویــد-19 در هــر زمــان کــه ممکــن اســت ترخیــص بیمــاران 

در روز جراحــی مدنظــر باشــد.
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ــان  ــرای مــوارد اورژانســی در زمــان طغی ــه صــورت موقــت ب ب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد-19 در نظ کووی
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COVID19- Resources
SGO COVID19- Listserv
SGO COVID19- Collaboration Facebook 
Group
#SGOCOVID19



142



143 1.متخصص زنان و زایمان، جراح الپاراسکوپی

پیشگیری و غربالگری سرطان تخمدان
American College of Obstetricians and Gynecologists 
VOL. 131, NO. 5, MAY 2018

دکترشهرزاد شیخ حسنی 1

RCOG )Royal College Of Obste�  بیانیــه مشــترک
BSGE )British So� و )tricians & Gynecologists

ــا  ــه ب ciety for Gynecological Endoscopy( در رابط

جراحــی هــای الپاراســکوپی ژنیکولــوژی و کوویــد- 19.
ــی  ــت بررس ــق جه ــان، تحقی ــن زن ــت متخصصی ــر درخواس بناب
ــد- 19 طــی جراحــی  ــال کووی ــی ریســک انتق افزایــش احتمال
الپاراســکوپی ژنیکولــوژی انجــام گرفــت، بــه خصــوص ارتباط 

آن بــا ایجــاد احتمالــی آئروســل هــای آلــوده بــا کوویــد- 19 از 
طریــق لیــک CO2 و دود ناشــی از وســایل مصرفــی انــرژی.

بالقــوه خطــر ایجــاد  آئروســل هــای آلــوده حیــن الپــارا تومــی 
ــر  ــا اطالعــات موجــود و ب ــد ب ــر باشــد.)1( هرچن ــد کمت می توان
اســاس داده هــای محــدودی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد، 
 )PPE( در صــورت اســتفاده از وســایل حفاظــت شــخصی
شــواهدی مبنــی بــر افزایــش ریســک انتقــال کوویــد- 19 طــی 

ــدارد. ــوژی وجــود ن جراحــی الپاراســکوپی ژنیکول
کوویــد- 19در مدفــوع یافــت شــده کــه احتمــال انتقــال از طریق 

ــوارش)29  ــتگاه گ ــل دس ــه داخ ــردن ب ــرو ب ــس و ف نازوفارنک
درصــد مــوارد( مطــرح اســت و همچنیــن در حــدود یــک 
درصــد مــوارد در نمونــه خــون یافــت شــده اســت.)3( بنابرایــن 
ــر اســت در  ــال جراحــی کــه روده درگی ممکــن اســت در اعم
مقایســه بــا اعمــال جراحــی ژنیکولــوژی شــرایط متفــاوت باشــد.

ــدن  ــاه ش ــوارض، کوت ــش ع ــا کاه ــکوپی ب ــی الپاراس جراح
ــه  ــریعتر ب ــت س ــتان و بازگش ــتری در بیمارس ــان بس ــدت زم م
ــه نفــع  ــه همــراه اســت،)2( همــه ی ایــن مــوارد ب فعالیــت روزان
بیمــار بــوده و از طرفــی امــکان اســتفاده بهتــر از منابع بیمارســتانی 
را فراهــم مــی ســازد کــه بــه خصــوص در زمــان پاندمــی فعلــی 

مفیــد خواهــد بــود.
در غیــاب شــواهدی کــه نشــان دهنــده ی افزایــش انتقــال 
کوویــد- 19 از طریــق هــای آئروســل هــای آلــوده ای اســت که 
 BSGE  ،حیــن الپاراســکوپی ژنیکولــوژی تولیــد مــی شــوند

ــه میدهــد: ــر را ارائ پیشــنهادات زی
ــکوپی  ــای الپاراس ــل ه ــه در عم ــنلی ک ــی پرس تمام  *
ــود  ــام می ش ــرال انج ــی جن ــت بیهوش ــه تح ــی ک ــا الپاراتوم ی

 )PPE( ــخصی ــت ش ــوازم حفاظ ــد از ل ــد، بای ــکاری دارن هم
اســتفاده کننــد و ســایر روشــهایی کــه بــر اســاس پروتــکل هــای 
ــد  ــز بای ــده نی ــن ش ــت تعیی ــرل عفون ــرای کنت ــی ب ــا مل ــی ی محل

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــورد توج م
بایــد بــر روش هــای غیرجراحــی درمــان تاکیــد   *
ــت از  ــان مراقب ــه کارکن ــد- 19 ب ــال کووی ــر انتق ــا خط ــود ت ش
ســالمت کاهــش یابــد و همچنیــن نیــاز بــه پذیــرش بیمارســتانی 
در مــواردی کــه روش جایگزیــن مطمئنــی وجــود دارد کاهــش 
ــی  ــات در حاملگ ــتفاده از متوترکس ــال اس ــوان مث ــه عن ــد. )ب یاب

ــده( ــاره نش ــی پ ــارج رحم خ
ــال  ــه احتم ــوژی ک ــای ژنیکول ــواردی از جراحی ه م  *
درگیــری روده وجــود دارد. حتــی اگــر ایــن احتمــال کــم 
اســت )بــه عنــوان مثــال آبســه هــای توبواواریــن( بایــد از طریــق 

الپاراتومــی انجــام شــود.
خطــر  کــه  الکتیــوی  ژنیکولــوژی  هــای  عمــل   *
اکســیزیون  مثــال  عنــوان  )بــه  دارد  درگیــری روده وجــود 
اندومتریــوز رکتوواژینــال، آزاد کــردن چســبندگی هــا( بایــد بــه 

شــوند. انداختــه  تأخیــر 
ــوژی  ــکوپی ژنیکول ــای الپاراس ــایر عمل ه ــرای س ب  *

 بیانیه مشترک RCOG و BSGE در رابطه با 
جراحی های الپاراسکوپی ژنیکولوژی و کووید-19 
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)بــه عنــوان مثــال حاملگــی خــارج رحمــی پــاره شــده، حــوادث 
ــایل  ــاب وس ــا و انتخ ــورت ه ــری پ ــدان( قرارگی ــت تخم کیس
ــه طــور معمــول توســط جــراح و  ــه همــان روشــی کــه ب ــد ب بای
ــه  ــا مــدت زمــان عمــل ب ــرد باشــد، ت بیمارســتان انجــام مــی گی

ــد. ــش یاب ــی کاه ــوارض جراح ــر ع ــد و خط ــل برس حداق
ــده ی دود، ســواب هــا  ــر هــای مکن از ساکشــن، فیلت  *
ــر محقــق  ــوارد زی ــا م ــد اســتفاده شــود ت ــوال بای و وســایل رتری

شــود:
ــردن دود،  ــارج ک ــل: خ ــال آئروس ــگیری از انتق پیش  •
جراحــی. عمــل  طــی  پنوموپریتوئــن   CO2 و  آئروســل 

پیشــگیری از انتقــال  ذرات و قطــرات کوچــک:   •
ــان  ــدن در زم ــات ب ــی مایع ــش ناگهان ــار و پخ ــاب از انتش اجتن

ــت  ــا و باف ــه ه ــرون آوردن نمون ــا و بی ــردن تروکاره ــارج ک خ
در زمــان خــارج کــردن رحــم از طریــق واژن در   *
هیســترکتومی الپاراســکوپی توتــال، خطــر باالیــی وجــود دارد 
کــه مایعــات بــدن بــه طــور انفجــاری پخــش شــود. ســواب هــا، 
ــل رســاندن  ــه حداق ــد جهــت ب ــوال بای ساکشــن و وســایل رترپ
ــد  ــرار گیرن ــورد اســتفاده ق ــال ذرات و قطــرات کوچــک م انتق
و بایــد بســته بــه مــورد، در صــورت لــزوم هیســترکتومی بــاز مــد 

ــرد. ــر قرارگی نظ
دود و بخــار جراحــی بایــد از طریــق دریچــه پورت هــا   *

ــا  ــد و ی ــر مکــش دود وصــل شــده ان ــک فیلت ــه ی در حالیکــه ب
ساکشــن بــا اســتفاده از یــک یونیــت ساکشــن واکیــوم، خــارج 

ــود. ش
پنوموپریتوئــن بایــد صرفــا از طریــق ساکشــن مســتقیم   •

شــود. خــارج  واکیــوم  ساکشــن  یونیــت  از  اســتفاده  بــا 
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ــن )1و2(  ــی چی ــد- 19کــه از اســتان هوب شــیوع بیمــاری کووی
آغــاز و در سراســر جهــان پخــش شــد. ســازمان بهداشــت 
جهانــی آن را بــه عنــوان یــک بیمــاری همــه گیــر تعریــف کــرد. 

 )3(
اروپــا بــا تعــداد بیشــتری از مــوارد مبتــال بــه کوویــد19- و مرگ 
ــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار گرفــت.  و میــر ناشــی از بیمــاری ب

)4(

ــف  ــوده و طی ــف ب ــیار ظری ــد- 19بس ــی کووی ــرات بالین تظاه
ــا مشــکالت  ــت ت ــدون عالم ــف ب گســترده ای از بیمــاری خفی
ــوک و از  ــی، ش ــایی تنفس ــه نارس ــر ب ــه منج ــی ک ــدید تنفس ش
کار افتــادن عملکــرد ارگان هــای مختلــف حیاتــی را شــامل مــی 

شــود.
ــاران الزم  ــد- 19 در بیم ــک کووی ــدول ریس ــه ج ــن تهی بنابرای

اســت.
متخصصیــن مراقبت هــای بهداشــتی واحــد آندوســکوپی از 
طریــق استنشــاق قطــرات موجــود در هــوا، ملتحمــه چشــم، 

مدفــوع و آلودگــی تماســی در معــرض خطــر ابتــالی بیشــتری 
ــد. )2 و 8( ــرار دارن ق

عفونــت هــای ناشــی از آئروســل همــراه بــا انجــام آندوســکوپی 
گــزارش شــده اســت بــه همیــن دلیــل آندوســکوپی GI فوقانــی 
ــک  ــا ریس ــل ب ــده ی آئروس ــیجرهای ایجاد کنن ــره پروس در زم

.)AGPS( )9( .ــاال قــرار دارد ب
ــوع بیمــار یافــت شــده  ــده در مدف ــروس زن ــن، وی ــر ای عــالوه ب
)8،10،12( و  ACEII گیرنــده ی ورود ویــروس بــه داخــل 
ــان  ــی در روده بی ــترده ای ــور گس ــه ط ــان)2( ب ــای انس ــلول ه س
ــوده  ــان بهداشــت خــود آل ــن کارکن شــده اســت)13( و همچنی

هســتند ممکــن اســت عفونــت را بــه بیمــاران خــود منتقــل کننــد 
زیــرا کــه بیمــاری همــه گیــر مبتنــی بــر بیمارســتان نیــز گــزارش 

شــده اســت.
پیشــگیری و کنتــرل عفونــت)IPC( بــه طــور چشــمگیری 
تضمیــن امنیــت هــر دو گــروه یعنــی متخصصیــن مراقبــت هــای 

ــود. ــی ش ــامل م ــاران را ش ــتی و بیم بهداش
IPC فقــط محــدود بــه بکاربــردن و اســتفاده از تجهیــزات 

محافــظ شــخصی )PPE( نیســت.
ــر یــک اســتراتژی  ــی ب ــت مبتن ــرل و پیشــگیری عفون IPC کنت

ــق از جــدول طبقــه بنــدی شــده از عوامــل خطــر  شــفاف و دقی
ــاب  ــوه انتخ ــن نح ــح از PPE و همچنی ــتفاده صحی و روش اس
ــا احتمــال ریســک  ــی در بیمــاران ب مالحظــات تهاجمــی درمان

ــت. )14،16( ــد- 19 اس ــاالی کووی ب
رویکــرد منطقــی در مــورد منابــع محــدود بــه قــدری مهــم اســت 
ــورهای  ــه کش ــی( در هم ــاری )پاندم ــان بیم ــیوع همزم ــه ش ک
ــر  ــتی تاثی ــع بهداش ــه مناب ــی ب ــر دسترس ــدت ب ــه ش ــی ب اروپای

می گــذارد.)15( 
 www.esgena.org و   www.esge.comانجمن هــای
بــرای اطمینــان از باالتریــن ســطح محافظــت و ایمنی هــم بیماران 
ــا کمــک هــم  ــد- 19ب ــر کووی و هــم پرســنل بهداشــت در براب
دســتورالعمل را بــه ایــن صــورت ارائــه دادنــد. ایــن دســتورالعمل 

ــه روز می شــود. ــه صــورت آنالیــن ب ــاز ب در صــورت نی
متد

ــره ESGE و ESGENA در  ــه توســط هیئــت مدی ــن بیانی  ای
18 مــارس 2020 صــادر شــد. هــدف از ایــن بیانیــه، راهنمایــی و 
دســتورالعمل )در مــورد نحــوه اطمینــان از ایمــن و موثــر بــودن( 

بیانیه ESGE و ESGENA در مورد انجام آندوسکوپی 
GI در زمان پاندمی کووید19

دکتر شهال نوری اردبیلی 1
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واحدهــای آندوســکوپی در مناطــق بــا شــیوع کوویــد- 19 
اســت.

جــوی  و  جســت  بــا   Pubmed/Medline در  پژوهــش 
 ،19 کوویــد-  کروناویــروس2،  ســارس،  ماننــد  کلماتــی 
معاینــات  گوارشــی،  سیســتم  آندوســکوپی  آندوســکوپی، 
گوارشــی آندوســکوپی و درمــان، Mesh انجــام شــد از آنجــا 
کــه هــدف ارائــه راهنمایــی و دســتورالعمل بــود نــه توصیــه هــای 
ــن  ــکی بی ــازمان های پزش ــا و س ــارات ارگان ه ــذا اظه ــی، ل بالین
المللــی مثــل WHO و مرکــز کنتــرل و پیشــگیری بیماریهــای 

ــد. ــرار گرفتن ــت ق ــده در اولوی ــاالت متح ــا و ای اروپ
دســتورالعمل هــا مطابــق مراحــل ســه گانــه پروســه آندوســکوپی 

طبقــه بنــدی شــد:
قبل از عمل  •
حین عمل   •
بعد از عمل  •

توصیه های عمومی و  کلی 
ــع  ــن مناب ــر گرفت ــا در نظ ــکوپی ب ــای آندوس واحده  .1
انســانی و سیاســت هــای محلــی بــه طــور جــدی بایــد پروســیجر 
آندوســکوپی الکتیــو و غیــر فــوری را بــه طــور موقــت بــه تعویق 
بیندازنــد. البتــه بــا در نظــر گرفتــن دســتورالعمل منطقه ایــی/ ملــی 

ــی. ــر پاندم ــاری همه گی بیم
ــد در مــورد  ــان واحــد آندوســکوپی بای ــه کارکن کلی  .2
اســتراتژی IPC بــرای کوویــد- 19 بــه طــور مناســب آمــوزش 

دیــده و آگاه شــوند. )15( 
آموزش باید شامل آگاه بودن از:

منبع آلودگی   •
اقدامات بهداشتی صحیح  •

فاکتورهای خطر کووید19-   •
PPE استفاده و بکارگیری صحیح  •

مداخــالت درمانــی افــراد پرخطــر و همچنیــن بیماران   •

باشــد. بــه کوویــد- 19  آلــوده 
ــه  ــود ب ــام ش ــد انج ــت بای ــن بهداش ــاژ متخصصی تری  .3
کارکنــان بــا توجــه بــه عوامــل خطــر و عالئــم احتمالــی بــه طــور 
ــرض  ــراد در مع ــد و اف ــی کنن ــان را ارزیاب ــد خودش ــب بای مرت

خطــر بــاالی کوویــد- 19 بایــد جــدا و ایزولــه شــوند.
ویــروس کوویــد- 19 مثــل بقیــه ویروســهای پوشــش   .4
دار بــه راحتــی بــه وســیله ضــد عفونــی کننــده هــای متــداول بــا 
.)EN 14885( .خاصیــت ضــد ویروســی غیــر فعــال مــی شــوند

لــوازم  و   )felexible(انعطاف پذیــر آندوســکوپی  وســایل 
ــی و  جانبــی آن بایــد طبــق دســتورالعمل صــادر شــده ضدعفون
ــرد. )17( اســتفاده مجــدد از  ــرار گی آمــاده ی اســتفاده مجــدد ق
ــیار  ــکوپی بس ــتفاده در آندوس ــورد اس ــرف م ــایل یکبارمص وس
ــایل،  ــدد وس ــازی مج ــاده س ــن آم ــت. در حی ــده اس نگران کنن
ســطوح مخاطــی بایــد طبــق دســتورالعمل توصیــه های بهداشــتی 
محافظتــی PPE رعایــت کامــل شــود و اقدامــات اضافــی دیگــر 
ــرای  ــد ب ــه بای ــن مرحل ــل اســتفاده از ماســک FFP2/3 در ای مث

ــد- 19 انجــام شــود. کووی
و  نظافــت  بــرای   GI آندوســکوپی  بخــش  هــر   .5
ــد یــک برنامــه ی مشــخص  ــاق عمــل بای ــی کــردن ات ضدعفون
و دقیقــی داشــته باشــد. )18( بــه دلیــل انتقــال عفونــت از طریــق 
تمــاس بــرای نظافــت بخــش آندوســکوپی بایــد از عوامــل 

ضدعفونــی کننــده علیــه ویــروس اســتفاده شــود. )18( 
در صــورت امــکان و دسترســی مراقبــت آنالیــن مثــل   .6

تلــه مدیســین بایــد مراقبــت آنالیــن انجــام شــود.
ارزیابی قبل از عمل: )شکل 1( 

ــرای  ــد- 19 ب ــک کووی ــدی ریس ــه بن ــدول و طبق ج  .1
هــر بیمــاری روز قبــل عمــل )ترجیحــا از طریــق تمــاس تلفنــی( و 
ــود. ــل ش ــام و تکمی ــکوپی انج ــل آندوس ــن در روز عم همچنی

ارزیابی شامل:
ســابقه تــب، عالئــم تنفســی مثــل ســرفه، تنگــی نفــس   •

اســهال  و 
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اعضــای خانــواده و یــا تمــاس نزدیــک بــا فــردی کــه   •
عالئــم یــاد شــده داشــته باشــند

ــه  ــال ب ــا مبت ــکوک و ی ــرد مش ــا ف ــاس ب ــه تم هرگون  •
19 کوویــد- 

مســافرت اخیــر بــه مناطــق پرخطــر )جــدول 1( توجــه   •
داشــته باشــید ایــن مــورد مــدام در حــال تغییــر و بــه روز شــدن 

ــود. ــک ش ــورها چ ــاس کش ــر اس ــد ب ــذا بای ــت ل اس
روز عمــل جهــت پــر کــردن جــدول ریســک،   .2
حداقــل یــک متــر از بیمــار فاصلــه باشــد در صــورت امــکان از 
پشــت شیشــه مصاحبــه انجــام شــده و اســتفاده از ماســک توصیه 

می شــود.
ــکوپی  ــد آندوس ــه واح ــار ب ــن بیم ــتگان و مراقبی بس  .3

ــد وارد  ــراه بای ــه هم ــتثنایی ک ــوارد اس ــوند. در م ــد وارد ش نبای
بخــش آندوســکوپی شــود نیــاز هســت کــه بــرای آن شــخص 

ــود. ــر ش ــی پ ــرم ارزیاب ــز ف نی
بــاالی  خطــر  معــرض  در  کــه  بیمارانــی  بــرای   .4
ــل  ــرای قب ــی ب ــد محــل جداگانه ای ــد بای ــرار دارن ــد19- ق کووی

شــود. گرفتــه  نظــر  در  آندوســکوپی  از  بعــد  و 
ــی کــه وارد بخــش  در صــورت امــکان همــه بیماران  .5
ــی  ــظ تنفس ــایل محاف ــد از وس ــوند بای ــکوپی GI می ش آندوس

)ماســک صــورت( و دســتکش اســتفاده کننــد.
بایــد تمامــی پرســنل واحــد آندوســکوپی در مــوارد   .6
زیــر شســتن دســتها را بــه مــدت حداقــل 20 ثانیــه بــا  صابــون و 

آب گــرم و hand rub  بــا پایــه ی الــکل انجــام دهنــد:
قبل و بعد هرگونه تعامل با بیمار  •

ــوه  ــه بالق ــدن ک ــی از ب ــل های ــا مح ــاس ب ــد از تم بع  •
می شــوند گرفتــه  نظــر  در  عفونــی 

قبل و بعد پوشیدن گان  •

 مدیریت عوامل خطر حین پروسه آندوسکوپی
ــه  ــنلی ک ــط پرس ــل، فق ــه عم ــام پروس ــن انج در حی  .1

. باشــند  داشــته  حضــور  اتــاق  در  اســت  الزم 
 PPE ،بــا توجــه بــه وضعیــت و عوامــل خطــر بیمــار  .2
بایــد شــامل: دســتکش، کاله، عینــک محافــظ، گان ضــد آب و 

ــد. ــی باش ــظ تنفس ــزات محاف تجهی
بــرای بیمــاران آلــوده کوویــد- 19 و یــا پرخطــر بایــد از 
)22()جــدول2( شــود.  اســتفاده    FFP2/3 ماســک های 

ــتورالعمل ها  ــق دس ــد طب ــردن PPE بای ــارج ک ــیدن و خ پوش
بــه  دسترســی  بــودن  محــدود  صــورت  در   )16( باشــد. 
ــاعت  ــا 4 س ــدت ت ــی م ــتفاده طوالن ــی، اس ــتگاه های تنفس دس

ــت. ــول اس ــل قب قاب
بــا  آندوســکوپی  مختلــف  روش هــای  گرچــه   .3
ــل  ــه دلی ــی ب ــت ول ــراه اس ــرات هم ــی از خط ــات متفاوت درج

ــر رعایــت یــک دســتورالعمل  ــودن، تصمیــم ب ســهل و ایمــن ب
کلــی بــرای حفاظــت پرســنل در تمــام آندوســکوپی هــا توصیــه 

می شــود.
در صــورت امــکان بیمارانــی کــه پــر خطــر در نظــر   .4
ــی  ــا کوویــد19- مثبــت هســتند تنهــا زمان ــه می شــوند و ی گرفت
پروســه آندوســکوپی بایــد انجــام شــود کــه یــک دلیــل قطعــی 
مدیــکال داشــته باشــند. در ایــن بیمــاران آندوســکوپی بــا کادر 
مجــرب و در یــک اتــاق negative-pressure انجــام شــود. 

 )18(
اگــر اتاقهــای negative-pressure در خــارج از بخــش 
آندوســکوپی قــرار گرفتــه باشــد بایــد مطمئــن بــه مجهــز بــودن 
آن اتــاق بــرای انجــام کلیــه پروســیجرهای آندوســکوپی باشــد 
و اگــر اتــاق negative-pressure وجــود نداشــته باشــد 
ــا وضعیــت تهویــه مناســب هــوا  بایــد اتاق هــای اختصاصــی و ب
اســتفاده کــرد. در کل بایــد خطــر تعلیــق آندوســکوپی در مقابل 
خطــر انجــام آندوســکوپی بــا احتمــال انتشــار عفونــت در نظــر 

گرفتــه شــود.
بــرای بیمــاران بســتری در ICU، آندوســکوپی بایــد   .5

شــود. انجــام  بســتری  تخــت  روی  مــکان  همــان  در 
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مدیریت عوامل خطر بعد از انجام آندوسکوپی
ــی14 روز در  ــاران طــی 7 ال تحــت نظــر داشــتن بیم  .1
مــورد هــر نــوع تشــخیص جدیــد و یــا داشــتن عالئــم کوویــد- 19

2.       زبالــه هــای آلــوده و وســایل یکبارمصــرف آندوســکوپی 
مربــوط بــه بیمارانــی کــه از نظــر ابتــال بــه کوویــد- 19 پرخطــر 
ــد- 19  ــی کووی ــخیص قطع ــتند و تش ــکوک هس ــا مش ــوده ی ب
ــا قوانیــن محلــی مربوطــه  ــق ب ــان داده شــده بایــد مطاب ــرای آن ب

زبالــه هــای پرخطــر امحــا گــردد.
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Dr. Shawn Vasoo )ســنگاپور(: چــرا آزمایــش 

کادر درمــان حیاتــی اســت؟ مطمئــن شــوید کــه از 
ــرای  ــه انکوباتــوری ب تبدیــل شــدن مرکــز خــود ب

ــد. ــگیری میکنی ــروس پیش وی
ــه  ــروس در هفت ــال وی ــترین انتق ــه بیش ــد ک ــی رس ــر م *    بنظ
اول بیمــاری اســت. کروناویــروس در اتــاق بیمــار روی ســطوح 

مختلــف یافــت شــده اســت.
ــورد  ــد م ــس بای ــد پ ــت دارن ــه حفاظ ــاز ب ــان نی *    کادر درم
آزمایــش قــرار گیرنــد. اکثــر کارکنــان  بخــش مراقبتهــای 

بهداشــتی، ویــروس را از جامعــه کســب مــی کننــد.
 *  توصیــه هــا بــرای کادردرمــان : درجــه حــرارت بــدن را دو 
ــان  ــوص در زم ــات )بخص ــد، تجمع ــدازه بگیری ــار در روز ان ب
ســرو غــذا کــه افــراد ماســکهای خــود را بــر میدارنــد( را محدود 
کنیــد. در مــوارد مشــکوک / قطعــی کوویــد- PPE ،19 کامــل 
ــتفاده  ــتکش ( اس ــمها، گان و دس ــظ چش )N95/FFP2 ، محاف
کنیــد. مراقبــت از تمــام بیمــاران دیگــر بایــد بــا ماســک جراحــی 

انجــام شــود.
تامیــن  )ســنگاپور(:   Dr. Manisha Mathur  
ــالمت  ــی: س ــی پاندم ــان در ط ــالمت کادردرم س

ــرایط  ــا ش ــاق ب ــوزش انطب ــی و آم روان
*    پرســتاران و پزشــکان هــردو ممکــن اســت دچــار افســردگی 

شوند.
 *   مکانــی بــرای اســتراحت و جداســازی پرســنل فراهــم کنیــد 
و بــرای تامیــن غــذا و ملزومــات زندگــی آنهــا پیــش بینــی هــای 
الزم را انجــام دهیــد. تشویقشــان کنیــد مرخصــی بگیرنــد، 
فعالیتهــای مفــرح داشــته باشــند و آموزشــهای تقویــت اعصــاب 

ــی  ــت اجتماع ــی و حمای ــگ تیم ــوی، فرهن ــت ق ــد. مدیری ببینن
مهــم هســتند. نشــان دهیــد کــه مراقبشــان هســتید.

ــان را  ــی ش ــد، دسترس ــوش دهی ــنل گ ــای پرس ــه صحبته  *   ب
ــت ســایکو سوشــیال تســهیل  ــه مراکــز ســالمت روان و حمای ب
کنید،برنامــه کاری پرســنل را در بخشــها چرخشــی کنیــد، 
ــه،  ــه، مراقب ــید. مطالع ــته باش ــدت داش ــی م ــزی طوالن ــه ری برنام
یــوگا، ورزشــهای دســت غیــر غالــب، حــل جــدول، پرداختــن 

ــدن،  ــری، رقصی ــای هن ــات، کاره ــری لغ ــیقی، یادگی ــه موس ب
خوابیــدن، روزه داری متنــاوب پیشــنهادات مفیــدی هســتند. 
مونیتورینــگ و تشــویق مــداوم  پرســنل را مــد نظر داشــته باشــید.

چگونــه  )اســترالیا(:   Prof. George Condous

ــل  ــم خدمــات کلینیکهــای ســونوگرافی اوای میتوانی
ــم؟ ــی کنی ــوژی را منطق ــارداری و و ژینکول ب

ــترس  ــن در دس ــورت آنالی ــی ISUOG بص ــر اجماع *    نظ
ــی باشــد. همــگان م

 ســونوگرافی فــوری )غیــر قابــل تعویــق( : درد حــاد 
شــکم یــا لگــن، خونریــزی شــدید در 24 ســاعت گذشــته 
و وجــود عالیــم سیســتمیک، وجــود ریســک  فاکتورهــای  
ــی.  ــل جراح ــس از عم ــوارض پ ــم، ع ــارج از رح ــی خ حاملگ
ســونوگرافی در اســرع وقــت )مواردیکــه بــه تعویــق افتــادن چند 
هفتــه ای اثــری بــر مراقبتهــای بالینی نــدارد(: خونریزی متوســط، 
خونریــزی شــدید متوقــف شــده، بدخیمــی ژینکولوژیــک 
ــونوگرافی  ــی س ــن شود(.بررس ــی جایگزی ــی ت ــا س ــد ب )میتوان
تاخیری)بعــد از پاندمــی(: اطمینــان خاطــر دادن بــه بیمــار، ســقط 

ــف. ــزی خفی ــی، خونری قبل
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 *   ممکنســت بجــای آسپیراســیون از کورتــاژ، و بجــای 
مینــی  از  رحــم  از  خــارج  حاملگــی  در  الپاروســکوپی 
الپاروتومــی اســتفاده شــود تــا خطــر انتقــال از طریــق آئروســل 

ــد. ــل برس ــه حداق ب
بــه  توصیــه  )ســنگاپور(:   Dr. Shawn Vasoo

ــی  ــیجرهای طب ــورد PPE در  پروس ــنل در م پرس
اختصاصــی:

ــا کاله  ــد ی ــورت دور باش ــب و از ص ــاده و مرت ــا س *    موه
ــنل  ــود. پرس ــتفاده ش ــوی سراس ــاندن م ــرای پوش ــوص ب مخص
بایــد تمــام مــدت از ماســک جراحــی اســتفاده کننــد. در 
صــورت عــدم تمــاس مســتقیم بــا بیمــار )اتاقهــای اداری، 
ــه  ــازی ب ــات، نی ــور در جلس ــتثنای حض ــه اس ــار( ب ــرو انب دفات
PPE نیســت. در صورت اســتفاده طوالنــی از PPE: عینکهای 

ــا وایــپ تمیــز  ــل اســتفاده مجــدد را ب محافــظ و شــیلدهای قاب
ــی دور  ــای بالین ــام کاره ــس از انج ــکهای N95 پ ــد. ماس کنی

ــوند. ــه ش انداخت
 خالصــه پروتکلهــا بــرای  پرســنل بخــش هــای مختلــف ماننــد 

کادر درمــان، اداری، حراســت و ســردخانه تهیــه شــود.
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ایتالیــا ، T Frusca : مدیریــت بحــران اگــر سیســتم 
 PPE فــوق اشــباع شــود وچــه اتفاقــی میفتــد اگــر

را درســت اســتفاده نکنیــد.
•    در فــاز ابتدایــی اپیدمــی در تریــاژ تــا آنجــا کــه امــکان دارد 
ســواب بگیریــد تــا بیمــاران بــدون عالمــت را نیــز تشــخیص داده 

ایزولــه کنیــد.
ــرای کادر  ــع اســتفاده از ماســک جراحــی ب ــا بنف ــه ه •    توصی
ــنل  ــرای پرس ــک FFP 2 ، N 95 ب ــن و ماس ــان و مراجعی درم
پزشــکی حاضــر د راتــاق زایمــان در مــوارد مشــکوک / قطعــی 

ــد- 19اســت. کووی

ــت:  ــه گذش ــان چ ــا J Deng : در ووه چین/بریتانی
ــدند؟ ــال ش ــکان مبت ــادی از پزش ــداد زی ــرا تع چ

•    اکثرعفونتهــا و مرگهــا در بیــن کادردرمــان در بخشــهایی کــه 
مخصــوص بیمــاران کوویــد- 19 نبــود رخ داد، در ایــن بخشــها 
دســت انــدرکاران مراقبتهــای بهداشــتی PPE مطلــوب اســتفاده

نمیکردنــد: اگــر شــما PPE کافــی اســتفاده نکنیــد، نمــی تــوان 
از عفونــت پیشــگیری کــرد.

•    انجــام دهنــدگان ســونوگرافی بدلیــل اتــاق بــدون تهویــه یــا 
بــا تهویــه ناکافــی و تمــاس مســتقیم بــا بیمــار در معــرض خطــر 

بــاالی عفونــت قــرار دارنــد، بنابرایــن بایــد ماســک بزننــد.

S Campbell Westerway & J Bas�  اســترالیا ،
seal: کوویــد- 19 ، چگونــه دســتگاه خــود را بدقت 

تمیــز کنیــد:
•   کوویــد- 19 مقاومــت کمــی در برابــر ضدعفونــی کننــده هــا 

دارد و بــا اســتفاده از ضدعفونــی low level از بیــن مــی رود. 
ضــروری اســت کــه تمــام ســطوح)پروب، مونیتــور، کیبــورد،

نگهدارنــده پــروب و بطــری ژل( درابتــدا و در فاصلــه بیــن 
ســونوگرافیها تمیــز و ســپس ضدعفونــی شــوند. بــرای اطالعــات 

ــد: ــک را ببینی ــود در لین ــترمطالب موج بیش

https://www.isuog.org/uploads/assets/d 
03798 de 11 ff 4037 beecc 9 c 1495 d 9572 
/e 6 f 65 fb 1 f 6 af 4 d 94 beb 02 bb 4 ea 78 
c 0 cc/ISUOG Safety Committee statement 
COVID 19 .pdf

• توصیــه هــا: PPE )ماســک، دســتکش+/- گان( ، شستشــوی 
دســت قبــل و بعــد از هــر بیمــار، اجــازه ورود فقــط یــک همــراه 
بــه اتــاق ســونوگرافی،کاهش زمــان ســونوگرافی ، عــدم حضور 

پرســنل اضافــی در اتــاق.

آمریــکا، R Abu Rustum :روشــهای بالقــوه بــرای 
منطقــی کــردن اســتفاده از امکانــات ســونوگرافی:

ــر مبنــای وضعیــت  ــر اســاس تریــاژ ب •    اولویــت بنــدی بایــد ب
منطقــه ای، دسترســی بــه پرســنل و مســائل زمینــه ای بیمار باشــد. 
کــم کــردن حجــم بیمــاران، بــرای بــه حداقــل رســاندن تمــاس

ضــروری اســت. در صــورت امــکان از روشــهای از راه دور)مثل 
ــل از  ــاژ روز قب ــت تری ــد )جه ــتفاده کنی ــت( اس ــا اینترن ــن ی تلف
ســونوگرافی نیــز روش هــای راه دوررا بــکار بگیریــد(. بــه تاخیر 
انداختــن ســونوگرافیها رادر صــورت نیــاز در نظــر داشــته باشــید.

•    انجــام ســونوگرافی خطــرات مربــوط بــه خــود را دارد. 
ــد. ــت کنی ــت رعای ــی را بدق ــای ایمن ــه ه توصی
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